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KVANTITATIV DEL 1  
 

Försäljning av livsmedel och drycker 

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2007. Statistiska meddelanden HA 245 SM 0801. SCB (2008). 

 

Luftföroreningar 

Miljötillståndet i luft. Naturvårdsverket (2008). 

 

Småländska bruk under stormaktstiden 

Olle Larsson: Smålands historia. Historiska media (2006). 

 

Sjukskrivningar inom olika yrkesgrupper 

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet. Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 

2002–2010. Socialförsäkringsrapport 2012:14. Försäkringskassan (2012). 

 

 

 

 

 

KVANTITATIV DEL 2 
 

Digital utrustning och internetanvändning 

Undersökning om svenskarnas internetvanor. Svenskarna och internet 2017. Internetstiftelsen i 

Sverige (IIS) (2018). 

 

Det svenska fårbeståndet 

Husdjur i juni 2014. Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden JO 20 SM 1403. 

Jordbruksverket (2014). 

 

Skattepålagor i Västerbotten 1600–1619 

Gunnar Westin, red: Övre Norrlands historia. Del II, tiden 1600–1721. Norrbottens och Västerbottens 

läns landsting (1965). 

 

Konsumtion i samband med turism 

Diagram från Nuteks årsbok 2007. Nutek och SCB/Nationalräkenskaperna. 

 

 

 

 

 

 

 



VERBAL DEL 1 
 
LÄS – kort text 
 

Luther, Cranach och Twitter 
Mathias Jansson: ”Luther, Cranach och Twitter”, i Konstperspektiv, nr 1/2012. 

 
LÄS – långa texter 
 

Skolbiblioteken 
Ann Löwbeer: ”Skolbiblioteken som resurs för lärande”, i Svenskläraren, nr 4/2014. 

 

Utsatta gruppers hälsa 
Bo Burström, Solvig Ekblad, Robert Irestig, Maissa Al-Adhami: ”Hur kan vi förbättra hälsan hos 

utsatta grupper?”, i Läkartidningen, nr 52/2009. 

 

MEK 
 

21. I förhandlingarna om förslaget är EU-domstolens dom … 

Calle von Scheele: ”Danmark får behålla vassare cabotageregler” i Transportarbetaren, 2018-06-20. 

 

22. Det material som används vid murningen ... 

Kristin Balksten: ”Handlaget minst lika viktigt som verktyget” i Byggnadsvårdsföreningen, nr 4/2005.  

 

23. Språkrådet anser inte att flödet av lånord från engelska … 

Henrik Rosenkvist: “Offentliga institutioner har ett särskilt ansvar för svenska språket” i Dagens 

Nyheter, 2018-02-21.  

 

24. Håligheten i stenflisan rymmer spår av tre olika … 

Jesper Nyström: ”Det finns liv i berget” I Forskning & Framsteg, 2017-11-23. 

 

25. Om uppgifterna stämmer sneglar Kroatien åt samma håll … 

Erik Helmersson: ”Den bästa av världar är inte god nog för oss” i Dagens Nyheter, 2016-05-08. 

 

26. Kan man vara beroende av socker? 

Johan Frisk: “Är sockerberoende tillräckligt för en diagnos?” för Forsking.se, 2018-06-20. 

 

27. Regissören Ingmar Bergmans ____ över en symfoniorkesters … 

Belinda Graham: ”Ingmar Bergman 100 år – varifrån kommer musiken?” i Tidningen Kulturen, 2018-

03-29. 

 

28. Med det moderna projektet skulle individen bli … 

Stefan Bergmark: ”Våra rötter och vår rotlöshet” i Opulens, 2018-02-16. 

 

29. Ångestens medicinska historia präglas av … 

Hanna Bornäs: ”Ångest, ångest tycks vara människans arvedel” i Respons, nr3/ 2015. 

 

30. Omkring 1910 gick det för första gången att … 

Wikipedia: Hermods AB. 



VERBAL DEL 2 
LÄS – kort text 
 

Två dikter 
Pär Lagerkvist: ”Nu löser solen sitt blonda hår” i Kaos, Atlantis (2001). 

Karin Boye: ”Aftonbön” i Moln: dikter, Bonniers (1922).  

  

LÄS – långa texter 
 

Hållbart jordbruk 
Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer, Rune Andersson: ”SLU-professorer: ”Så skapar 

vi ett ännu mer hållbart jordbruk”, i Land lantbruk, 2017-08-02. 

 

Normativ rättsekonomi 
Joakim Nergelius (red), Christian Dahlman, David Reidhav, Christoffer Wong: ”Kap 10. Några nyare 

teorier, s 155–163”, i Rättsfilosofi. Samhälle och moral genom tiderna, Studentlitteratur (2005). 

 

 

MEK 
 

21. Vi leverantörer arbetar med att ta fram nya metoder … 
Thomas Åkerblad: ”Hur satsar leverantörerna på återvinning?” i Golv till tak, 2018-04-03. 

 
22. Lyssnandets ____ är att du förstår en annan människa ... 

Johan Ydrén: ”Lyssnandets paradox” på johanydren.se.  

 

23. Den stora ____ till i första hand USA … 
Katarina Ek-Nilsson: “När Sverige blev modernt” i Nätverket, nr 20/2016.  

 

24. ____ är en avsöndringsprodukt från till exempel … 
Osignerat & odaetrat i FASS. 

 

25. Det har alltid varit konstens roll att … 
Josefin de Gregorio: ”Våga väcka anstöt” i Axess, nr 9/2015.  

 

26. Redaktionen ____ sig rätten att inte publicera … 
Osignerat: “Curies regler för kommentarer” i Curie, 2017. 

 

27. I Sverige eftersträvar man bättre samordning … 
Tor Iversen: ”Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden” i Rapport till 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2011:7. 

 

28. Jag tror att historien kan lära oss något väsentligt … 
Mattias Hagberg: ”Trumps ja-sägare skrämmer mig!” i Göteborgs-Posten, 2017-07-14. 

 

29. En ökad förståelse för hur högre temperaturer … 
Hans Hällman: ”Värme får Östersjöns abborrar att växa snabbare” i Fiskejournalen, 2018-03-15. 

 

30. Dessa människor var i grunden rädda och försökte … 
Gert Svensson: ”Samhället sviker de unga” i Dagens Nyheter, 2009-04-03. 


