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1 TEXTFÖRSTÅELSE  

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

Gott nog för en kung

Vad sover kungen i för säng? Vilket knäckebröd föredrar Victoria, 
och vilket kaffe dricker Silvia? En titt på listan över de 121 svenska 
företag som får titulera sig kungliga hovleverantörer kan ge svar. Men 
vad innebär egentligen den prestigefulla titeln? 
 Ända sedan år 1155 har kungahuset valt ut alltifrån godis till hud-
krämer som de uppskattar lite extra mycket och gett dessa sitt kung-
liga godkännande. Produkter märkta med riksvapnet – den symbol 
som används för att visa att man är hovleverantör – har mer och mer 
kommit att uppfattas som en kvalitetsmärkning, och många anser att 
det svenska riksvapnet och hög standard går hand i hand.
 Från början var de första hovleverantörerna hantverkare och köp-
män som jobbade i närheten av Slottet. Under 1600-talet kallades 
de för konungens köpmän. Det var kung Karl XIV Johan som på 
1800-talet gjorde hovleverantörskapet till vad det är i dag. På den 
tiden var det dyrt att leverera varor till Slottet på grund av höga avgif-
ter men redan då innebar det så pass hög prestige att företagen gärna 
satsade pengar på den reklam man fick på köpet. 
 När Carl XVI Gustaf blev kung 1973 ansågs det vara omodernt 
att hålla sig med hovleverantörer och man funderade på att avskaffa 
systemet. Det skedde dock inte. I stället avskaffade man avgifterna 
men ställde betydligt tuffare krav på företagen. 
 Väldigt få företag väljs ut i dag så konkurrensen om att få stå i 
de kungliga skåpen är stenhård. För många mindre företag kan det 
kungliga godkännandet vara en fråga om att vinna eller försvinna. 
Ett företag som vill bli hovleverantör måste ha bedrivit verksamhet i 
över fem år och skött ekonomin klanderfritt. Hovleverantörskapet är 
direkt knutet till en kunglig person, men vid ett tronskifte förfaller alla 
kontrakt och företagen måste skicka in en ny ansökan. 
 Utmärkelsen är även personligt knuten till företagets verkställande 
direktör eller motsvarande. Om företaget byter ägare måste därför en 
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ny ansökan göras. Kontraktet kan återkallas när som helst om hovet 
anser att företaget misskött sig. Ett företag som tillverkar almanackor 
var kunglig hovleverantör tills hovet fick kännedom om att företaget 
också trycker kalendrar med lättklädda damer. Då försvann det från 
listan. Det var inte lämpligt för hovet att förknippas med sådan verk-
samhet. 
 Kontraktet kan också sägas upp om ett företag byter inriktning på 
verksamheten, slutar tillverka den produkt som tidigare levererats till 
hovet eller genomför någon annan avgörande förändring. Det har all-
tid varit prestigefyllt för företag att förknippas med kungahusen, och 
att de kungliga sigillen måste förtjänas gör det ännu mer eftertraktat.
 

Källa: Queen 1/2010

Susanna Alakoski – en skrivande sverigefinländare

Susanna Alakoskis bok Svinalängorna syftar på 60-talsförorten Frid-
hem i Ystad, där författaren bodde som barn. Ingen ystadsbo har hört 
talas om Svinalängorna, eftersom namnet är påhittat av författaren. 
Tre rum och kök med spis, inomhustoalett och parkettgolv är rena 
lyxen för den nyanlända familjen från Finland. Mamman är hemma-
fru och pappan verkstadsarbetare. Lägenhetskontraktet firar de med 
vin i mjölkglas. Barnen får Festis i tetrapak, och tycker att tillvaron 
är ganska okej tills festandet övergår i missbruk. Beskrivningarna av 
folkhemmets skuggsida är detaljrika; stanken av bakfylla och jäsande 
askkoppar tränger ut genom boksidorna. 
 Men här finns också några rejäla bägare humor och litervis med 
värme från bästisar i en liknande sits, uppmuntrande lärare och andra 
vuxna som bryr sig. Tidvis förefaller familjen att leva ett bra och 
lyckligt liv: fattigt, men ändå goda stunder kring matbordet och med 
pappans berömda pannkakor. 
 Susanna Alakoski är född i Vasa och växte upp i Ystad. Hon släpar 
på ungefär samma ryggsäck som Svinalängornas Leena: uppväxt i en 
fattig finsk invandrarfamilj med missbruksproblem. Till råga på allt är 
hon kvinna. – Det är en trippelbelastning. Men hittills är det väldigt få 
kvinnor från underklassen som har skrivit om sina upplevelser, säger 
Susanna Alakoski, som värjer sig mot begreppet arbetarklassförfat-
tare. – Varför ska bara minoriteterna pekas ut? Det finns ju inga över-
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klassförfattare. Hellre kallar hon sig författare med klassperspektiv 
och en sådan vill hon fortsätta att vara, gärna på heltid.
 Resan från Vasa i Finland till högskoleutbildad pressekreterare hos  
förra vänsterpartiledaren Gudrun Schyman och därefter tjänsteman 
i riksdagen har varit ”ruskigt lång”. Och på samma sätt som Leena 
gradvis blir medveten om sin situation har Susanna successivt fått upp 
ögonen för sin egen klassresa. – För varje steg man tar når man nya 
insikter och ser allt större skillnader i samhället. Inte förrän nu har jag 
kunnat prata om min bakgrund. Och inte förrän nu förstår jag vilken 
betydelse den haft. Att skriva boken var svårt, till och med ”vidrigt 
jobbigt”. Om det är skamligt att tala om fattigdom, vad är det då inte 
om alkoholproblem? undrar Susanna Alakoski, som tycker att det är 
en befrielse så fort någon talar om dessa tabun.
 Susanna Alakoski kom ut med sin bok 2006 och belönades samma 
år med Augustpriset. Men det fanns också de som var kritiska. En 
del tyckte att Alakoski inte sätter familjens öde i ett större socialt 
och politiskt sammanhang. Läsaren får veta vad som hände, men inte 
varför det hände. En ledande finsk veckotidning skrev att Alakoskis 
bok utnyttjas för att befästa fördomar om finska invandrare i skolan, 
eftersom den används som lärobok i utbildningen av poliser och so-
cialarbetare. Så här backar man upp gamla myter, enligt tidningen.
 Också bland invandrarna i Sverige uppstod en debatt. Man menade 
att invandrarna inte levde som svin – även om de tog en sup då och då. 
Boken förstärkte enligt vissa recensenter fördomar och förfalskade 
finska invandrares liv. I verkligheten är det många finska invandrare 
och deras barn som har lyckats ta sig fram till den svenska samhälls-
toppen. 

Källor: www.svd.se (4.3.2010); Suur-Tukholma 1/2008

Äkta eller falsk?

Mellan femtio och hundra falska konstverk per år tas i beslag av po-
lisen i Stockholm. Och då talar vi enbart om Stockholm. Men krimi-
nalinspektör Helena Andersson är övertygad om att det endast är en 
bråkdel av de falsksignerade konstverken som kommer till polisens 
kännedom. Förfalskningarna uppdagas främst i samband med auk-
tionsförsäljning och då av auktionshusens personal eller dess kunder, 
ibland också vid pantsättning. Det handlar om brottslighet med inter-
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nationella förgreningar, där både experter och konstnärer är inblan-
dade.
 Ofta är ändå hela konstbranschen väldigt tyst om förfalskningar 
och allt blir inte rubriker. Ingen av aktörerna, konsthandlare, auktions-
hus eller konstnärer, är speciellt intresserade av att det ska föreligga 
osäkerhet kring det som säljs. Det ”smittar” av sig och skapar osä-
kerhetskänslor, något som marknaden inte gillar. När en förfalskning 
avslöjas plockas den därför vanligtvis bort så diskret som möjligt. 
 Den stora marknaden för konstförfalskningar är försäljning från 
dörr till dörr direkt till privatpersoner och oftast på landsorten. Hos 
auktionshusen kan kunden känna sig tämligen säker, och i relation till 
hur mycket konst som omsätts vid försäljningar i landet så är antalet 
förfalskningar i omlopp relativt litet. 
 Ibland är förfalskningarna så väl gjorda att konstnärerna själva 
blir osäkra. Många produktiva konstnärer med en lång karriär har inte 
alltid kunnat avgöra om de målat en tavla eller inte. Konstnären Peter 
Berg var tveksam inför en påstådd förfalskning och insåg sedan att 
förfalskaren hade kombinerat två av hans abstrakta målningar. Inte 
konstigt att tavlan verkade bekant! 
 En del tycker kanske att sådana som drabbas av förfalskarna är 
människor som har råd att förlora pengarna. Så är det inte, hävdar 
Helena Andersson, utan i många fall är det vanliga människor som 
satt en del av sitt sparkapital i konst och som drabbas hårt. Det här är 
en omfattande ekonomisk brottslighet säger hon, även om hon också 
erkänner att det inte hör till de mest prioriterade områdena hos polisen 
i dag.
 Det låter omoraliskt, men vi fascineras av förfalskare trots de trå-
kigheter som de orsakar. Om förfalskaren är tillräckligt skicklig sud-
das gränsen mellan det äkta och det falska ut. Förfalskaren blir på 
sätt och vis själv konstnär inom sitt område, den perfekta kopisten, 
ett slags negativt geni.

Källa: Antik & Auktion 3/2010

Förväntningssamhället

Micael Dahlén är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och 
han har skrivit boken Nextopia. Nextopia står för vår dröm om den 
perfekta morgondagen, samhället där vem som helst kan göra vad som 
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helst och när som helst. – Det är inte meningen att vi ska vara lyckliga 
mer än korta stunder i taget, säger Micael Dahlén. I stället är det vår 
längtan och strävan efter lycka, våra förväntningar på att nästa gång 
blir det bättre, som driver oss vidare. Så fort vi får nys om ”nästa stora 
grej”, vill vi genast ha den. Det här har gått så fort att allt fler inte ens 
orkar vänta tills en ny film kommer upp på bio utan nöjer sig med att 
bara se trailern.
 I sin bok berättar Micael Dahlén om när företaget Apple först pre-
senterade Iphone i början av 2007. Den blev genast en världssuccé 
– ett halvår innan den ens gick att köpa. Detaljerna om den spred sig 
raketsnabbt via nätet. Två månader innan den började säljas gjorde 
en stor tekniktidning en undersökning där Iphone blev den mobil som 
folk tyckte var allra bäst, trots att ingen ännu hade använt den. När den 
väl släpptes såldes de första exemplaren slut på nolltid. Men bara ett 
par månader senare hade nyhetens behag lagt sig, och Apple sänkte 
priset med mer än 30 procent.
 Boken Nextopia andas stark framtidstro. Världen är full av möj-
ligheter och vi kan få allt vad vi vill. Men nu har vi en lågkonjunktur 
som tvingar många att hålla hårdare i plånboken. Dessutom finns det 
en starkt konsumtionskritisk rörelse, vars syfte är att skydda miljön 
och rädda klimatet. I stora delar av världen kan människor inte få de 
enklaste önskemål uppfyllda, som tak över huvudet och rent vatten. 
Hur går det här ihop Micael Dahlén? – Evolutionen har fått oss att 
hela tiden vilja gå vidare. Därför är jag övertygad om att människan 
lyckas rädda miljön och skapa en rättvisare värld.
 Men blir vi inte stressade av de oändliga valmöjligheterna, att det 
alltid kan dyka upp något bättre än det vi just har valt? Kerstin Hell-
ström är psykolog och psykoterapeut och ser riskerna om vi inte lär 
oss att hantera våra förväntningar och hålla dem på en realistisk nivå. 
– Visst behöver vi våra förväntningar, men det är också viktigt att 
stanna upp och njuta av det vi faktiskt har, säger Kerstin Hellström. 
– Alla valmöjligheter riskerar att få oss att inte ägna oss fullt ut åt det 
vi väljer. Risken är att vi inte engagerar oss tillräckligt i jobbet eller 
relationen, tror Kerstin Hellström.
 Det nya förväntningssamhället ger oss fler chanser att bli lyckliga i 
dag. Besvikelser blir mindre svåra, eftersom vi lever i morgon i stället 
för i dag. Det gör inte så mycket om vi väljer fel, för i morgon kan vi 
välja om, säger Micael Dahlén uppmuntrande. 

Källa: Damernas värld 3/2009
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Chat med Carl Bildt

moderator: Nu börjar chatten med Sveriges utrikesminister Carl 
Bildt.
Sakarias: I tider då vi säljer ut fler och fler av Sveriges industrier: Vad 
kommer Sverige att exportera i framtiden?
Carl Bildt: Det vet jag inte – men jag tror att vi kommer att satsa allt 
mer på kunnande och på alla tjänster som vårt samhälle kräver. Men 
också kvalificerad industriell produktion har en klar framtid i vårt land. 
Per: Vill du innerst inne att Sverige ska gå med i Nato? Det är i alla 
fall min tolkning av dina idéer om EU som militär fredsmakt. I prak-
tiken har Sverige aldrig varit alliansfritt. Bättre att samarbeta och göra 
det rejält med likasinnade, eller?
Carl Bildt: Frågan är knappast aktuell i dag, men jag tillhör inte dem 
som ser några hinder för Sverige att längre fram välja den vägen. Jag 
tycker generellt att Sverige ska hålla sig framme där det är en fördel 
att ha inflytande.
Jan-Erik: När nu EU ska ha en gemensam utrikespolitik, vad ska vi 
då ha dig till? Och är det inte dags för EU-gemensamma ambassader? 
Det borde finnas rätt mycket pengar att spara!
Carl Bildt: Jo, vi kommer nu successivt att sätta upp EU-ambassader 
runt om i världen, och de kommer att bli allt viktigare. Men de 
kommer aldrig att överallt fullt ut kunna ersätta behovet av svenska 
ambassader för t.ex. handelsfrämjande.
Arja: Varför stängs svenska ambassaden i Dublin? Hur ska kontakten 
mellan Sverige och Irland skötas i fortsättningen? Ska den svenska 
ambassaden i London sköta kontakten? I så fall – är inte det lite ”odip-
lomatiskt” med tanke på de båda ländernas historia? Behövs det över 
huvud taget några svenska ambassader i Europa nu när vi har EU?
Carl Bildt: Generellt har ju samarbetet mellan alla EU-länder förbätt-
rats dramatiskt. Ministrar och andra träffas ju mycket ofta och samar-
betet inte minst genom Bryssel är mycket tätt, och detta medför att vi 
är mindre beroende av traditionella ambassader än tidigare. Vi ser den 
tendensen i flera EU-länder just nu. Vi kommer att sköta kontakterna 
både genom EU och genom täta andra kontakter. En mycket liten del 
av detta har gått genom ambassader. Och sedan sätter vi självklart upp 
ett bra konsulat i Dublin.
moderator: Nu stänger chatten, tack alla som medverkat!

Källa: www.dn.se (17.2.2010)
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Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Vetenskapliga notiser

Det är inte vanligare att man ljuger på nätdejtingsforum än att man 
ljuger vid träffar i verkligheten, enligt en ny amerikansk studie. An-
ledningen till att man är lika sanningsenlig på nätet som i verkligheten 
är enligt forskarna förmodligen att målet med nätdejtingen är att träf-
fas i verkligheten. Man vill helt enkelt inte fastna i en lögn.
 I samma studie visades också att av dem som ljuger så är män 
överrepresenterade. Kvinnor ljög däremot oftare om sin vikt än män 
– men männen ljög i sin tur mer om sina tillgångar.

Källa: www.sr.se (6.3.2010)

a) Mitä eroja on naisten ja miesten tavoissa esitellä itsensä   
 verkossa?

Sara Mednick är sömnforskare vid California-universitetet i San Die-
go och en varm förespråkare av att människor ska sova middag under 
dagens lopp. – Det finns goda belägg för att vi borde sova två gånger 
per dygn i stället för bara en gång. Genom att styra hur lång tuppluren 
får bli, kan man också påverka vad hjärnan ska bli bättre på. Om du 
sover upp till en halvtimme får du framför allt steg-två-sömn, mitt 
emellan djupsömn och drömsömn. Det är bra för motorisk inlärning, 
till exempel om du ska lära dig att spela piano. – Sover du mellan 
en halvtimme och en timme kommer du fram till djupsömn. Det är 
bra för den sortens minne som handlar om att komma ihåg fakta, till 
exempel människor eller platser eller saker.

Källa: www.dn.se (6.3.2010)

b) Millä tavoin eripituiset nokoset vaikuttavat oppimiseen? 

En grupp forskare, bland dem den kände amerikanske psykologen 
Paul Ekman, slår nu fast att mänskligt skratt förstås av personer obe-
roende av kulturell tillhörighet och härkomst på jordklotet. Däremot 
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Gott nog för en kung

 1. Hur vet man att en vara används vid hovet?
  A Förpackningen avslöjar faktum
  B Produkterna säljs i specialaffärer
  C Priset är högre än normalt

 2. Vad var kännetecknande för hovleverantörskapet på 1800-talet?
  A Utan goda kontakter var man chanslös
  B Om man var anställd vid hovet hade man förtur
  C Det förutsattes att företaget hade råd att betala 

 3. Vad hände då den nuvarande kungen kom till makten?
  A Systemet upphörde för en tid
  B Verksamheten sågs över och förnyades
  C Gamla traditioner togs till heders igen

 4. Vad händer då en ny kung eller drottning tar över?
  A Alla hovleverantörer är tvungna att sluta nya avtal
  B Hovleverantörernas ställning förblir oförändrad
  C Han eller hon ärver leverantörerna på samma sätt som  
   tronen 

 5. Vad händer om hovleverantören t.ex. byter smak på kungens  
 favorittandkräm?
  A Hovet kan stämma företaget och få skadestånd
  B Det föreligger en risk att avtalet upphör att gälla
  C Kungen får lov att godta resultat av produktutveckling

Susanna Alakoski – en skrivande sverigefinländare

 6. Vilken är bakgrunden till romanen Svinalängorna?
  A Romanen handlar om författarens uppväxtmiljö
  B Romanen bygger på sverigefinländares berättelser
  C Romanen är fiktiv både till namnet och innehållet
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 7. Hur beskriver författaren livet i Svinalängorna?
  A Vardagen fylldes av allt från glädje till våld
  B Det var många utomstående som ställde upp
  C Familjen hade i början svårigheter att anpassa sig till Sverige

 8. Vad menar Susanna Alakoski med att hon är författare med    
 klassperspektiv?
  A Hon vill inte identifiera sig med arbetarklassen
  B Hon har ingen aning om överklassens liv i Sverige
  C Hon vill inte representera någon särskild indelning i    
   samhällsklasser

 9. Varför känner sig Susanna Alakoski nöjd nu?
  A Hon har arbetat upp sig från fattigdom till en förmögen   
   författare
  B Hon har tack vare sin utbildning nått en position i    
   samhället
  C Hon har kunnat tala om problem som man tidigare teg om

10. Hur togs boken Svinalängorna emot i Sverige?
  A Några kritiker tyckte att det är en berättelse där analysen   
   uteblir
  B Många invandrare tyckte att författaren skrev om fel saker
  C Skolorna var rädda för att fördomarna mot invandrare ökar

11. Hur reagerade invandrarna på innehållet i boken?
  A De tyckte att det är pinsam läsning
  B De ansåg att bilden av finländarna är för ensidig
  C De avstod från att kommentera författarens syn

Äkta eller falsk?

12. Vad berättar Helena Andersson om polisens arbete med    
 förfalskade konstverk?
  A I hennes distrikt lyckas man spåra de flesta förfalskningarna
  B Det som polisen får reda på är bara en droppe i havet
  C Många förbrytare kan gripas på bar gärning

9
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13. Hur reagerar konstvärlden då man upptäcker en förfalskad tavla?
  A Man försöker undvika publicitet
  B Man går ut och varnar kunderna
  C Man gör allt för att fånga skurken

14. Vem är mest utsatt för förfalskningar?
  A Den som ropar in en tavla på auktion
  B Den som köper konst utomlands
  C Den som anlitar kringresande handlare

15. Vad hände Peter Berg?
  A Han åkte fast för att ha förfalskat ett verk 
  B Han blev bestulen på flera tavlor
  C Han höll på att bli lurad av en förfalskare

16. Vilka effekter kan den här brottsliga verksamheten ha?
  A Branschen skapar ett visst slags mästare
  B Svaga konstnärer kan träna upp sin förmåga 
  C Låginkomsttagare kan ha äkta konst på väggen

Förväntningssamhället

17. Vad är typiskt för det samhälle som Micael Dahlén beskriver?
  A Det ger alla större rättvisa och jämställdhet
  B Det ställer allt större krav på medborgarna
  C Det har bidragit till att folk är allt otåligare

18. Varför sjönk priset på Iphone?
  A Kunderna var inte längre lika intresserade av den
  B Kunderna tyckte att priset inte var det rätta
  C Kvaliteten motsvarade inte förväntningarna 

19. Varför är Micael Dahlén optimistisk inför framtiden?
  A Folk håller på att minska sitt shoppande av hänsyn till  
   miljön
  B Människan har en förmåga att lösa problem
  C Många tar ansvar för de utslagna i samhället
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20. Vilken åsikt har Kerstin Hellström?
  A Det är vanligt i dag att folk försummar sitt arbete
  B Man borde sluta drömma och vara nöjd med livet
  C Det kan uppstå svårigheter om drömmarna inte är rimliga

21. Vilken slutsats kan man dra av Dahléns tankar utifrån hela   
 texten?
  A Det nya samhället driver människor till att vara mera   
   aktiva
  B Motgångar och bakslag blir rena bagateller
  C Folk har större beredskap att känna lycka och tolerans än  
   tidigare 

Chat med Carl Bildt

22. Vad tror Carl Bildt om Sveriges exportföretag i framtiden?
  A De svenska företagens framtid är osäker och Bildt har  
   ingen åsikt om det 
  B Många fabriker som nu säljer utomlands kommer att   
   försvinna
  C Flera kommer att ha verksamhet inom servicebranschen

23. Vad svarar Carl Bildt på frågan om Nato?
  A Han tycker att Sverige ska bli medlem med det snaraste
  B Han anser att Sverige ska vara med där det är nyttigt
  C Han menar att Sverige vill stå utanför alla allianser

24. Vad säger Carl Bildt om svenska ambassader i framtiden?
  A Som en del av sparåtgärderna upphör de så småningom
  B Frågan om eventuella EU-ambassader utreds som bäst
  C Ambassaderna kommer att behövas för särskilda uppdrag

25. Varför omtalas Irland i sammanhanget?
  A Sverige vill inte längre ha en representation i Dublin
  B Det är inte politiskt korrekt att ha representation där
  C Sverige klarar sig utan en egen ambassad på Irland
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gick det inte alls att förmedla flera andra positiva känslor mellan grup-
perna via enbart läten. Dit hörde triumf och segerrus, lättnad och 
sexuell njutning. Forskarna drar slutsatsen att ljud som ska spegla 
dessa känslor är inlärda snarare än medfödda, och därför misstolkas 
de ofta av personer utanför den egna kulturella kretsen. 

Källa: www.dn.se (6.3.2010) 

c) Mitä tutkimustuloksia Paul Ekman esittää tunneilmaisujen   
 kulttuurisidonnaisuudesta?

Det mystiska stenslottet Coral Castle i södra Florida är ett av solskens-
statens ovanligare utflyktsmål. Anläggningen är byggd av en enda 
man, den lettiske immigranten Edward Leedskalnin. Han hade fått 
stora stenar att sväva som ballonger. Exakt vilken teknik han använde 
är ett mysterium. Mot denna bakgrund växte den ena mer dramatiska 
myten efter den andra fram: han hade återupptäckt de gamla egypti-
ernas byggmetoder, eller han hade fått hjälp av rymdvarelser. Inför 
allmänheten konstaterade Leedskalnin att han hade en bra förståelse 
för hur hävstänger fungerar. 

Källa: www.illvet.se (7.1.2010)

d) Mitä selityksiä huhujen mukaan on annettu kivien leijumiselle  
 ilmassa?

Forskarna vill komma bort från föreställningen att klimatfrågan är 
ett miljöproblem bland många andra som har en rak lösning. De vill 
lämna skulden och dramatiska prognoskurvor som utgångspunkt för 
klimatdiskussionen. De menar att det inte längre är möjligt att ha en 
klimatpolitik som bara fokuserar på att minska utsläppen av växthus-
gaser. I stället vill de rikta in sig på vilka vägar som kan tas för att 
anpassa samhället till ett ändrat klimat. I ett manifest säger forskarna 
bland annat att vi måste försäkra oss om att samhället står rustat för 
att möta de faror som följer med nyckfulla klimatförändringar, oavsett 
deras orsaker.

Källa: www.dn.se (31.5.2010)

e) Mistä käsityksestä tutkijat haluavat eroon, ja mitä uutta lähesty- 
 mistapaa he ehdottavat ongelmaan?
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En bil med själ – sagan om Saab

Varför älskar så många Saab? __26__ 

med motorjournalisten Claes Törnwall 

på en berättelse om en svensk ikon! 

 Claes kör en röd Saab 92b från 1955. 

Vi kliver in i bilen vid Norrtull i __27__ 

Stockholm. Tvåtaktsmotorn smattrar 

svagt under huven. Vi ser en man __28__ 

till oss på gatan. Det är uppenbart att bi-

len väcker uppmärksamhet. 

 ”Visst älskar jag min Saab. Det är 

dock svårt att säga __29__ fick mig att 

välja just det här märket. Kanske det är 

det att Saab har en själ. Udda och litet 

knepigt originell, det är Saab __30__. 

Det är ett aktivt val att köra just Saab.” 

 De djupa känslorna __31__ Saab har 

också förbryllat den internationella uni-

versitetsvärlden.

26. A Följ 
 B Följa
 C Följer
 D Följde

27. A central
 B centralt
 C centrala
 D den centrala

28. A vinka
 B att vinka
 C vinkar
 D har vinkat

29. A varför det
 B vilken som
 C vad som
 D hur det

30. A på ett villkor
 B i en handvändning
 C på en gång
 D i ett nötskal

31. A i
 B för
 C hos
 D mot

2 ORD OCH STRUKTURER

Läs texten nedan och välj för varje punkt (26–50) det alternativ som 
bäst passar in i sammanhanget. Markera dina svar med blyertspenna 
på den optiska svarsblanketten.
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 __32__ 2009 analyserade en tysk 

psykolog över en miljon inlägg på Tysk-

lands största bilwebbforum. Han __33__ 

att just Saabägarna av alla bilägare var 

mest emotionellt involverade i sina bi-

lar – tio gånger mer än BMW-ägare. Och 

__34__ att det varje sommar vallfärdar 

Saabnördar till Trollhättan, och att det 

finns Saabklubbar i ett flertal __35__. 

Medlemmarna känner sig nästan som ge-

mensamma föräldrar till sina bilar. Inget 

under att känslorna kring bilmärket har 

svallat ordentligt __36__. GM:s beslut att 

lägga ner tillverkningen av Saab i början 

av 2010 tog många emot med bestört-

ning. Över hela världen __37__ spontana 

protestaktioner.

 Men vad __38__ denna kärlek till 

Saabarna egentligen __38__? Förkla-

ringen finner vi väl i bilens rätt ovanliga 

historia.

 Ursprungligen förknippades varumär-

ket Saab med flygplan. Tillverkningen 

av flygplan började redan på 1930-talet. 

Den första gröna och strömlinjeformade 

personbilen tillverkades __39__ år 1947. 

32. A Under sommaren
 B I sommar
 C I somras
 D Nästa sommar

33. A upptäckte
 B uppfann
 C upphittade
 D uppfattade

34. A saken hör till
 B till saken hör
 C hör till saken
 D hör saken till

35. A landet
 B landets
 C länder
 D länderna

36. A under tiden
 B förr
 C på sistone
 D på länge

37. A ordnade
 B ordnades
 C var ordnade
 D blev ordnade

38. A består ... av
 B beror ... på
 C härstammar ... från
 D leder ... till

39. A allra tidigast
 B som förut
 C så sent som
 D ännu senare än
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Motorn var redan då hopplöst gammal-

modig, __40__ tvingade företaget till att 

välja den typiska strömlinjeformen för 

karossen. Men det var något som den sto-

ra allmänheten genast __41__. Plötsligt 

ville alla ha just en Saab, och speciellt 

den mest berömda modellen, den __42__ 

nittinian, gjorde Saab till en designikon.

 Många av de detaljer som i dag __43__ 

vara självklara i en personbil utvecklades 

först för Saab. __44__ fick märket äran 

att ha introducerat turbomotorn i vanliga 

familjebilar. __45__ vem som helst kun-

de skaffa sig en bil som utan extra trim-

ning var snabbare än sportbilar. Men Saab 

gjorde alltså __46__ normala familjebi-

lar, inte supersportbilar. Plötsligt motsva-

rade marknadsföringen inte __47__ bi-

lens verkliga karaktär. Det hjälpte inte att 

tillverkaren strukturerade sin verksamhet 

40. A vad
 B vad som
 C vilken
 D vilket

41. A avstod från
 B tog till sig
 C avvek från
 D tog tag i

42. A m.m.
 B t.o.m.
 C bl.a.
 D s.k.

43. A tänker
 B vill
 C anses
 D uppskattas

44. A Däremot
 B Därifrån
 C Dessutom
 D Dåförtiden

45. A I huvuddrag
 B I synnerhet
 C I stort sett
 D I varje fall

46. A högt
 B högre
 C högst
 D högsta

47. A länge 
 B längre
 C endast
 D ännu
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__48__ och inledde ett samarbete först 

med Fiat och sedan med GM. Saab var 

ändå främst känd __49__ finsmakarna, 

och i en situation av överkapacitet i bil-

industrin måste tillverkningen av Saab 

läggas ner, förr eller senare. ”Visst svider 

det i __50__”, suckar Claes Törnwall.

Källa: www.svd.se (11.1.2010)

48. A på nytt
 B i tid
 C med flit
 D i nöd

49. A inom
 B bland
 C under
 D mellan

50. A halsen
 B magen
 C hjärtat
 D ögonen
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Fyll i replikerna nedan med hjälp av tipsen på finska. Replikerna 
ska passa in i sammanhanget. Skriv svaren på svenska med tydlig 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv svaren i 
nummerföljd under varandra.

Olet käymässä kavereitten kanssa Älvsjön matkailumessuilla, lähellä 
Tukholmaa. Miten sanot eri tilanteissa, kun kiertelet messuilla?

– Hej!

Du:   1. Osta pääsylippu itsellesi ja kahdelle kaverillesi. Kysy, saat-
teko alennuksen suomalaisella opiskelijakortilla. 

– Ja, det får ni. Ni betalar halva priset.

Hej, välkommen till vår monter. Vi har härliga resor till Thailand. Ni 
kan själva skräddarsy era resor.

Du:   2. Ilmaise innostuksesi. Kerro, että olet aina halunnut matkus-
taa kaukomaille, ja kerro myös miksi.

– Låter härligt, och på resan kan du ha nytta av den här.

Du:   3. Kysy, mitä tällaisella laitteella tehdään. Kerro, että se näyt-
tää aika omituiselta.

– Det här är en tolkmaskin. Du knäpper in vad du vill säga på t.ex. 
spanska, och maskinen säger vad du ska säga. Den här är smart att ha 
med sig på resor.

Du:   4. Ole samaa mieltä. Kysy, voiko tuollaisen ohjelman ladata 
vaikka omaan kännykkään.

– Det är en tjänst som vi faktiskt håller på att utveckla. Vi har redan 
en version i Kina som tolkar från kinesiska till engelska. Vi har sålt 
massor av dem i Kina.

Du:   5. Kommentoi myyjän vastausta jollakin positiivisella tavalla. 
Kysy, onko yritys esitellyt ohjelmaa myös joillakin messuilla 
Suomessa.

– Vi var med på resemässan i Helsingfors för en månad sedan, och 
många återförsäljare var mycket intresserade.
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3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Skriv en text på 150–200 ord över ett av följande ämnen. Skriv texten 
med tydlig handstil på konceptpapper. Följ instruktionen och ange till 
slut antalet ord i din text.

I en insändare i Hufvudstadsbladet var en läsare förvånad över djur-
aktivisternas beteende. Skribenten avslutade sin insändare med: När 
djuraktivister finner att djur far illa på pälsfarmer, kontaktar de 
medierna. Varför kontaktar de inte kommunens djurläkare i stället?
Skriv din kommentar till insändaren.

En psykolog intervjuades i Sydsvenskan 5.3.2010 om hur människor 
lever. Hon sade så här: 
 Islänningar lever ganska mycket för stunden, bekymrar sig inte så 
mycket för framtiden och tänker att allt ordnar sig.
 Svenskar är väldigt duktiga på att planera och tänka framåt. Här 
i Sverige tar man med alla faktorer och vill ha kontroll över vad som 
ska hända.

Hur tycker du att finländarna är? Är vi finländare som islänningarna, 
som svenskarna eller är vi bara oss själva? Vad tycker du? Skriv ett 
inlägg och motivera dina åsikter på Sydsvenskans blogg.

Du hittar följande inlägg i en blogg på nätet.

Hej!
Min pojkvän och jag åkte till södern på semester. Flygresan var en 
mardröm. Det var fullt med barnfamiljer och en massa skrikande ung-
ar. Jag tycker om barn, men inte på flyg. Kan inte flygbolagen införa 
barnfria flyg? Tänk så skönt att få sova och koppla av under en lång 
flygresa utan stökiga småbarn. Har någon liknande erfarenheter och 
vad tycker ni? Elin 

Svara på Elins inlägg.

En veckotidning utlyser en skrivtävling med rubriken Ett ögonblick 
som jag aldrig glömmer. Du deltar i tävlingen. Skriv om vilken hän-
delse eller vilken naturupplevelse du aldrig kommer att glömma.
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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–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    25  x  1/0 p. |  x 1 25 p. 3

2.2    5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


