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Hotell, stugbyar och vandrarhem

Inkvarteringskapacitet i Sverige i december 2002, fördelad efter anläggningstyp samt län och 
storleksklass. Antal.

Inkvarteringskapacitet i Sverige i december 1993–2002, fördelad efter anläggningstyp. Antal.
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Uppgifter

29. Inom vilken storleksklass fanns flest hotell, stugbyar och vandrarhem 
2002?

A 20–49 bäddar

B 50–99 bäddar

C 100–199 bäddar

D 200– bäddar

30. Vilket svarsförslag anger hur det totala antalet bäddar 2002 var  
fördelat på de olika anläggningstyperna?

A

31. Studera den totala inkvarteringskapaciteten de redovisade åren. Vilket år  
noterades den minsta ökningen jämfört med närmast föregående år,  
i antal bäddar räknat?

A 1994

B 1995

C 1999

D 2002
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Kommersiell trädgårdsodling

Odlingsyta för trädgårdsväxter som odlats på friland av 
trädgårdsföretag i Sverige 2008. Hektar.

Odlingsyta för trädgårdsväxter som odlats i växthus av 
trädgårdsföretag i Sverige 2008. Hektar.
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Uppgifter

32. Hur stor andel av den totala odlingsytan i växthus användes 
sammanlagt för odling av kruksallat, annan sallat och  
kryddväxter?

A   5 procent

B 15 procent

C 25 procent

D 30 procent

33. Hur stor odlingsyta upptog blomkål, kålrot, rödbeta och vitkål  
tillsammans?

A    900 hektar

B 1 000 hektar

C 1 100 hektar

D 1 200 hektar

34. Vilken trädgårdsväxt avses?

 Växten odlades både på friland och i växthus. Odlingsytan på friland var 
mindre än 250 hektar, men i växthus var denna trädgårdsväxt en av de fyra 
största vad gällde odlingsytan.

A Gurka 

B Hallon

C Jordgubbar

D Palsternacka
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Arbetskraften i Sverige

Befolkningen (15–74-åringar) uppdelad på personer i 
arbetskraften och ej i arbetskraften, första kvartalet 
2006.

Antalet 15–74-åringar som ej var i arbetskraften förde-
lat efter huvudsaklig verksamhet, första kvartalet 2006.

Andelen sysselsatta, arbetslösa respektive ej i arbetskraften  
inom olika åldersgrupper, första kvartalet 2006.
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Uppgifter

35. Hur stor andel av dem som ej var i arbetskraften kategorisera-
des som övriga, hemarbetande eller pensionärer?

A 1/3

B 1/4

C 1/5

D 1/6

36. Studera antalet 15–74-åringar i arbetskraften. Hur många sysselsatta 
personer gick det på varje arbetslös person?

A 10

B 14

C 16

D 20

37. I åldersgruppen 16–24 år uppgick antalet arbetslösa till 60 000 personer.  
Hur många personer i åldersgruppen kategoriserades som  
sysselsatta eller ej i arbetskraften?

A    200 000 personer

B    400 000 personer

C    600 000 personer

D 1 000 000 personer
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KIndustrins användning av olja och el

Industrins användning av energi (TWh) i form av olja och el några år under perioden 1955–2003. Dessutom redovisas inom 
parentes produktionsindex1 för industrin. Index 100 = värdet år 1990.

1 Produktionsindex är ett jämförande mått på den totala produktionen inom industrin och visar på förändringar över tid.
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Uppgifter

38. Vilket år använde industrin för första gången mer el än 
olja?

A 1975

B 1980

C 1983

D 1992

39. Vilket av följande år var industrins sammanlagda använd-
ning av olja och el störst respektive minst?

A 1973 respektive 1955

B 1973 respektive 1992

C 2003 respektive 1955

D 2003 respektive 1992

40. Hur stor andel av industrins sammanlagda användning 
av olja och el utgjordes av olja det år då denna andel var 
som minst?

A 1/5

B 1/4

C 1/3

D 2/5
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PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER,  
KONTROLLERA DINA SVAR.
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