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Figursidan kan ej publiceras efter-
som den innehåller uppgifter som

är skyddade enligt lag.
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 1. Vilket är det kortaste avståndet tvärs över Kallaxfjärden inom det
område kartan visar?

A 230 m
B 320 m
C 450 m
D 620 m
E 870 m

 2. Hur stor area upptar fastigheten x:xx?

A          36 m2

B          70 m2

C     3 600 m2

D     7 000 m2

E 360 000 m2

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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VM-kvalmatch

Smålagsspel

Antal1:a halvlek 2:a halvlek

Passningsspel bland sex testpersoner i smålagsspel och fyra lands-
lagsspelare i VM-kvalmatch. Diagrammet visar antalet
passningar per spelare till medspelare som befinner sig i
passningsskugga (röda passningar) respektive till medspelare
som inte befinner sig i passningsskugga (gröna passningar).

FOTBOLLSSPELARES TEKNIK I MATCHSPEL

I en studie undersöktes möjligheten att på ett objektivt sätt analysera
fotbollsspelares tekniska skicklighet i matchsituationer.

I studien deltog sex manliga testpersoner med erfarenhet från seriespel på
seniornivå. De genomförde 90 minuters matcher på en liten inomhusplan
(smålagsspel). Varje testpersons teknik analyserades med avseende på
bland annat passningsspel (registrering av antal passningar med uppdel-
ning efter svårighetsgrad) och bollbehandling (registrering av antal tillslag
mot bollen vid bollinnehav).

I diagrammen redovisas även, som jämförelse, motsvarande observationer
för fyra landslagsspelare i VM-kvalmatchen Sverige�Skottland 1997.
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 3. Hur många fler gröna än röda passningar slog den testperson som
svarade för det största antalet passningar?

A   10
B   15
C   40
D   50
E 105

 4. Vilken av testpersonerna spelade under matchen som helhet mest likt
Andersson vad avser förhållandet mellan antalet bollinnehav med ett
eller två tillslag och antalet bollinnehav med tre eller fler tillslag?

A Spelare 1
B Spelare 3
C Spelare 4
D Spelare 5
E Spelare 6

Bollbehandling bland sex testpersoner i smålagsspel och fyra
landslagsspelare i VM-kvalmatch. Diagrammet visar antalet
bollinnehav per spelare med ett eller två tillslag respektive tre
eller fler tillslag.

VM-kvalmatch

Smålagsspel

1:a halvlek 2:a halvlekAntal

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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HUSHÅLLEN I GÖTEBORG ÅR 1950

Hushållen i Göteborg enligt bostadsräkningen år 1950 fördelade
efter antal medlemmar, totalt respektive bland olika grupper av
hushållsföreståndare. Procent.

Anm. Begreppet hushållsföreståndare avser den person som angetts som bostads-
innehavare, dvs. den av de boende som hyr, äger eller på annat sätt förfogar över
bostaden.
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 5. Hur stor andel av hushållsföreståndarna i Göteborg var kvinnor?

A En av tio
B En av åtta
C En av sex
D En av fyra
E En av tre

 6. Hur stor andel av hushållen i Göteborg bestod av fyra personer
eller mer?

A 11,3 procent
B 17,9 procent
C 23,2 procent
D 29,2 procent
E 34,9 procent

Hushållen i Göteborg enligt bostadsräkningen år 1950 fördelade efter hushållsföreståndarens
kön, civilstånd och ålder. Antal och procent.

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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Temperaturmedelvärden samt högsta och lägsta uppmätta temperatur
månadsvis i Stockholm under 100-årsperioden 1873�1972. Grader Cel-
sius (°°°°°C).

TEMPERATURER I STOCKHOLM UNDER 100 ÅR

Högsta uppmätta temperatur under 100-årsperioden samt observationsår.

Medelvärde av dygnens maximitemperaturer under 100-årsperioden.

Högsta medeltemperatur för månaden under 100-årsperioden samt observationsår.

Medeltemperatur för månaden under 100-årsperioden som helhet.

Lägsta medeltemperatur för månaden under 100-årsperioden samt observationsår.

Medelvärde av dygnens minimitemperaturer under 100-årsperioden.

Lägsta uppmätta temperatur under 100-årsperioden samt observationsår.

Förklaring
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 7. Vilken var den lägsta medeltemperaturen för januari månad under
100-årsperioden?

A + 2°C
B � 3°C
C � 5°C
D � 10°C
E � 30°C

 8. Hur stor är skillnaden mellan den högsta och den lägsta tempera-
tur som någon gång uppmättes i Stockholm under 100-årsperioden?

A 25°C
B 30°C
C 40°C
D 50°C
E 65°C

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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TS1-REGISTRERADE TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 1980�1994

Utvecklingen 1980�1994 för utgivningen av TS-registrerade tidningar och tidskrif-
ter uppdelade på tre kategorier. Antal titlar.

Upplageutvecklingen 1980�1994 för TS-registrerade tidningar och tidskrifter
uppdelade på tre kategorier. Årsupplagan för facktidskrifter redovisas vartan-
nat år t.o.m. 1992. Antal miljoner exemplar.

1 TS = Tidningsstatistik AB.
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 9. Skillnaden i årsupplaga mellan facktidskrifter och specialtidningar var
ett visst år 100 miljoner exemplar. Hur många titlar av facktidskrifter
respektive specialtidningar gavs ut det året?

A   90 respektive 25 titlar
B 150 respektive 40 titlar
C 215 respektive 50 titlar
D 270 respektive 75 titlar
E 300 respektive 90 titlar

10. Cirkeldiagrammet visar hur de TS-registrerade tidningarnas och tidskrifternas
sammanlagda årsupplaga fördelade sig procentuellt på de tre angivna katego-
rierna under ett av nedanstående år. Vilket år avses?

A 1980
B 1984
C 1986
D 1990
E 1992

Familje-, dam-, herr-
och  ungdomstidningar
49%

Specialtidningar
16%

Facktidskrifter
35%

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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BEFOLKNINGENS FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTER 1994

Sveriges befolkning fördelad efter sammanlagd förvärvs- och kapitalinkomst (tkr) år 1994 samt
efter ålder. I nedre delen av tabellen redovisas medelinkomst (tkr) och summa inkomster (mkr) för
samtliga inkomsttagare, totalt respektive med uppdelning efter kön och ålder.
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11. Hur mycket större var medelinkomsten 1994 för män i åldrarna
20�64 år än för kvinnor i motsvarande åldrar?

A   42 000 kr
B   55 000 kr
C   76 000 kr
D 157 000 kr
E 191 000 kr

12. Hur stor andel av samtliga inkomsttagare hade 300 000 kronor eller
mer i sammanlagd förvärvs- och kapitalinkomst 1994?

A   5 procent
B 10 procent
C 14 procent
D 19 procent
E 25 procent

Andelen män respektive kvinnor per inkomstklass
1994. Procent.

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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ELEVER I YRKESSKOLAN 1960�1970

Det totala antalet elever och därav antalet kvinnliga elever i yrkesskolans heltidskurser
1960�1970 fördelat efter utbildningsinriktning.

� � �� �

� �
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13. Industri och hantverk var den utbildningsinriktning som hade störst
antal heltidsstuderande under perioden 1960�1970. Vilken sektor var
näst störst 1960 respektive 1970?

A Husliga områden respektive kontor och handel
B Husliga områden respektive vårdyrken
C Vårdyrken respektive husliga områden
D Kontor och handel respektive husliga områden
E Kontor och handel respektive vårdyrken

14. Hur stor andel av samtliga heltidsstuderande i yrkesskolan år 1967
utgjordes av kvinnor med utbildningsinriktningen kontor och handel?

A 12 procent
B 18 procent
C 31 procent
D 40 procent
E 67 procent

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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Enbart ammade: barn som enbart får bröstmjölk
Delvis ammade: barn som får både bröstmjölk och annan kost
Ej ammade: barn som ej får bröstmjölk

1 Officiell statistik saknas 1976�1985.

AMNING AV BARN

Den andel bland barn födda 1986�1995 som vid 2, 4 respektive 6 må-
naders ålder enbart eller delvis ammades. Procent.

Den svenska amningsstatistiken utgår från följande definitioner som fastställts av
Socialstyrelsen.

Den andel bland barn födda 1964�19951
 som vid 2, 4 respektive 6 må-

naders ålder enbart ammades. Procent.
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Barn födda 1990 fördelade efter amningens omfattning vid 1 veckas samt 2, 4 och 6
månaders ålder. Antal och procent.

Barn födda 1995 fördelade efter amningens omfattning vid 1 veckas samt 2, 4 och 6
månaders ålder. Antal och procent.

15. Hur stor andel av barnen födda 1990 respektive 1995 ammades vid
6 månaders ålder?

A 1/4 respektive 1/4
B 1/4 respektive 2/5
C 1/2 respektive 1/3
D 1/2 respektive 1/2
E 1/2 respektive 2/3

16. Hur många procentenheter skiljer det mellan den årskull där ande-
len ammade vid 2 månaders ålder var som störst och den årskull
där motsvarande andel var som minst?

A   7 procentenheter
B 12 procentenheter
C 18 procentenheter
D 40 procentenheter
E 50 procentenheter

17

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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ÅKER OCH ÄNG I RYTTERNE SOCKEN 1907 OCH 1992

Mark som var åker 1907 uppdelad efter användning 1992, samt
Rytternes totala areal uppdelad efter användning 1992. Hek-
tar (ha) och procent.

Mark som var äng 1907 uppdelad efter användning 1992, samt
Rytternes totala areal uppdelad efter användning 1992. Hektar
(ha) och procent.
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17. Hur många hektar av den mark som 1992 var mindre skogsytor var
varken åker, hårdvallsäng eller sidvallsäng 1907?

A 452 ha
B 529 ha
C 639 ha
D 675 ha
E 716 ha

18. I vilket markslag ingick 1992 störst respektive minst antal hektar av
1907 års ängsmark?

A Åker respektive naturlig gräsmark
B Naturlig gräsmark respektive övrig mark
C Naturlig gräsmark respektive svårklassificerad åker
D Övrig mark respektive svårklassificerad åker
E Övrig mark respektive kultiverad gräsmark

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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ARBETSTIDENS LÄNGD

Arbetstidens längd per vecka vid vintertid (15 september�14 maj) och sommartid (15 maj�14 september) för kontorspersonal och
administratörer med tjänstgöring vardag utom lördag. De veckor när arbetstiden avviker från normal vintertid respektive sommartid
redovisas separat i kolumnerna 6�16.

Anm. Kvot = antalet timmar per vecka dividerat med antalet tjänstgöringsdagar under veckan
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PROVET ÄR SLUT. OM DU HAR TID ÖVER, GÅ TILLBAKA OCH KON-
TROLLERA DINA SVAR.

19. Vilken av nedanstående veckor var skillnaden i arbetstid störst mellan
en person med 50% tjänstgöring och en person med 75% tjänstgöring?

A Vecka 15
B Vecka 16
C Vecka 21
D Vecka 37
E Vecka 44

20. Hur lång var arbetstiden i genomsnitt per dag under perioden 11�15
september för en person med 100% tjänstgöring?

A 7 tim 30 min
B 7 tim 38 min
C 7 tim 52 min
D 8 tim   2 min
E 8 tim 10 min


