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Förord 
 

 

Grattis till ditt köp av THE WHITE BOOK! 

 

Jag hoppas att du kommer att ha stor hjälp av den när du förbereder dig inför högskole-

provet. THE WHITE BOOK är resultatet av flera hundra timmars arbete där jag har förfi-

nat strategier och metoder genom att göra alla tidigare utgivna högskoleprov mellan 2001 

och 2010. Fokus för boken ligger helt och hållet på att maximera antalet poäng med minsta 

möjliga ansträngning. Eftersom den absolut bästa förberedelsen för högskoleprovet är att 

göra så många tidigare prov som möjligt är THE WHITE BOOK fylld med utförliga lös-

ningar till många tidigare provuppgifter. På nätet kan du hitta tidigare utgivna högskole-

prov från flera år tillbaka (se sida 3 för några länkar). Prova att själv göra uppgifterna på 

egen hand och titta sedan på hur jag har löst dem med hjälp av metoderna i den här boken. 

Jag tror att du får ut maximalt av boken om du ser den som ett praktiskt verktyg. Ha både 

den och en samling tidigare prov bredvid dig när du pluggar; så fort du har läst ett avsnitt 

i boken gå direkt till ett tidigare högskoleprov och testa metoderna i praktiken. 

Det nya högskoleprovet lägger, till skillnad från det gamla, betydligt större tonvikt på de 

kvantitativa delarna och emedan den här boken inte på något sätt kan ersätta en lärobok i 

matte har jag ändå försökt att beskriva de mest centrala delarna av matten som du behöver 

bemästra för att lyckas väl. 

  

 

Lycka till! 

 

 

Andreas Rahim 

Stockholm 2011    

 

 

 

 

  

Det här är din unika kod. Med 

hjälp av den kan du ta del av 

ytterligare studiematerial, 

övningsuppgifter, m.m. på 

www.thewhitebook.se  
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Allmänna tips 

 

 Börja så tidigt som möjligt. Det är bara en fördel att ha mycket tid till att plugga 

inför provet. Underskatta inte tiden det tar att bli bättre på högskoleprovet. Öva 

hellre regelbundet och extra mycket de sista veckorna innan provet istället för att 

bara panikplugga den sista veckan. 

 

 Prova att plugga till högskoleprovet i en relativt högljudd miljö. Många som har 

skrivit provet har nämligen rapporterat att det fanns någon form av 

irritationsmoment när de skrev det. Det kan till exempel ha funnits andra 

deltagare som (omedvetet) störde, ett öppet fönster som läckte in störande ljud 

från gatan utanför eller en oerfaren provledare.  

Ofta tänker man inte på detta när man pluggar till provet, men det är bra att 

kunna blocka ut oljud och fokusera trots störande ljud. Plugga alltså inte till 

provet i enbart tysta, lugna miljöer. Prova att sitta på ett café under lunchtid och 

lösa tidigare högskoleprov och se om det gör någon skillnad. Prova även att 

plugga när du är trött. Börja dock plugga i en optimal miljö som du trivs i och 

som du kan koncentrera dig i tills du känner att du kan lösa uppgifterna på 

provet. 

 

 När du känner att du klarar av uppgifterna och kan lösa dem så börja göra det på 

tid. Om den maximala tiden är 60 minuter på ett delprov så gör det först på 60 

minuter. Försök sedan att ta dig genom det på 55 minuter och till slut 50 minuter. 

Då kan du känna dig trygg med att du har en viss marginal när du skriver det 

riktiga provet.  

 

 Efter att du har löst ett prov, vare sig det är på tid eller inte, gå tillbaka och gå 

genom det noggrant uppgift för uppgift. Fundera på om du hade kunnat komma 

fram till rätt svar på ett snabbare sätt. Fundera också på om uppgiften påminde 

dig om tidigare uppgifter och om du löste dessa på samma sätt. Titta snabbt 

genom motsvarande kapitel i den här boken och se om det finns något knep där 

som du inte har använt dig av och som du kunde ha haft nytta av. 

 

 Det är frestande att använda många olika pennor och färger när man pluggar till 

högskoleprovet. Jag skriver till exempel mycket hellre med bläck än med blyerts. 

Men på det riktiga provet får du bara använda blyerts och överstrykningspenna 

så det är bra att vänja sig vid det redan nu när du förbereder dig inför provet. 

 

 Det utan tvekan viktigaste rådet jag kan ge dig är att inte tappa motivationen. Det 

är ansträngande att plugga till högskoleprovet. Det tar lång tid. Hitta sätt att förbli 

motiverad. Fråga dig själv varför du pluggar till provet? Det kommer att finnas 

perioder där allt går riktigt bra. Det kommer lika säkert också att finnas stunder 
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när allting känns tungt och du frågar dig själv om det verkligen är värt det. Det är 

det. Håll ut! Att plugga till provet är ett maratonlopp, inte ett 100 meters lopp. 

Glöm inte att belöna dig själv emellanåt. Hitta en kompis att plugga till provet 

tillsammans med och peppa varandra. 

 

 Ett annat viktigt råd är att utnyttja tiden effektivt. Tid är alltid en bristvara och 

livet består så klart av så mycket mer än bara förberedelse inför högskoleprovet. 

Knepet är att utnyttja tiden på ett effektivt sätt. Om du kan avsätta en timme eller 

två varje dag till att plugga till provet är det jättebra men det är mer troligt att det 

är svårt att regelbundet lägga ner så mycket tid till det. Du kan komma runt detta 

genom att hitta sätt att plugga på ”dötid”. På ORD kan du till exempel plugga ord 

10 minuter varje morgon under frukosten och 10 minuter på kvällen precis innan 

du går och lägger dig. Om du gör detta varje dag blir det över 28 timmar på tre 

månader. Om du lär dig tjugo nya ord varje dag blir det 1700 nya ord på tre 

månader. 

 

 Se mönster och likheter. I princip alla, eller nästan alla, olika typer av uppgifter 

på högskoleprovet återkommer med jämna mellanrum. Många typer av uppgifter 

på NOG och DTK återkommer varje gång provet ges. För att lättare se precis hur 

lika dessa är är det fördelaktigt att fokusera på några få typer av uppgifter åt 

gången. Skriv ut alla tidigare högskoleprov du hittar på nätet. På DTK till exempel 

kan du börja med att bara fokusera på kartuppgifterna. Efter du har löst tio 

stycken sådana så gå vidare med tabelluppgifter. När du känner dig säker på 

dessa så fokusera istället all din uppmärksamhet på alla diagramuppgifter som 

har kommit på de senaste fem högskoleproven. På NOG kan du till exempel börja 

med att lösa alla sannolikhetsuppgifter från tio tidigare prov. Gå sen vidare med 

linjeuppgifter från tio tidigare prov. Fortsätt med ekvationer, och så vidare. Gör 

du det ser du lätt hur lika de olika typerna av uppgifter är från prov till prov. 

 

 www.thewhitebook.se uppdateras ständigt och där kan du hitta fler råd och 

övningsuppgifter, m.m. 
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ETT DTK 

  
 
DTK innehåller tre typer av uppgifter – diagramuppgifter, tabelluppgifter och 

kartuppgifter. De flesta av DTK uppgifterna du möter på det riktiga provet kommer att 

vara diagram- och tabelluppgifter. Många som skriver högskoleprovet tycker att DTK är 

en svår del. I det här kapitlet introducerar jag min strategi på DTK och jag hoppas att du 

efter att ha läst det här kapitlet också ska tycka att DTK i själva verket inte är så svårt som 

det kan verka vid första anblick. De flesta som skriver DTK räknar betydligt mer än vad 

som är nödvändigt. Ett av mina råd är därför att inte räkna ut något om det inte är absolut 

nödvändigt. Ta till exempel följande uppgift från DTK: 

 

Exempel. DTK våren 2007 (uppgift 7) 

 Silverproduktionen är linjediagrammet och värdena avläses på den högra y-

axeln. 

 Titta på svarsalternativen, de är väldigt glesa: 

A. 70 000 kg 

B. 290 000 kg 

C. 950 000 kg 

D. 2 430 000 kg 

E. 2 850 000 kg 

 Titta på året i perioden 1990-1999 då silverproduktionen var som lägst (år 1991: 

240 000 kg). 

 Eftersom vi vet att svarsalternativen är väldigt glesa behöver vi inte räkna och 

lägga ihop staplarnas värden. Istället kan vi resonera så här: om produktionen var 

240 000 kg varje år under 1990-talet hade den totala produktionen under perioden 

år 1990-1999 (10 år) varit                      kg. Vi kan därför direkt stryka 

alla svarsalternativ utom D och E. Vi ser vidare att produktionen de övriga åren 

(med undantag av år 1990) är mycket större än 240 000 kg. Det enda svarsalterna-

tiv som är rimligt är därför E: 2 850 000 kg. 
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Linjalen 

 

Nu är det hög tid att ta en titt på linjalen. På högskoleprovet får man en papperslinjal. 

Framsidan av den innehåller en graderad skala precis som vilken linjal som helst. Men det 

är inte linjalens framsida som är mest intressant i mitt tycke utan istället dess baksida. Det 

finns flera sätt på vilka man kan använda linjalen på ett mycket smartare sätt under provet 

än att bara mäta med den graderade sidan. 

 

Exempel. Säg att du har ett stapeldiagram och vill mäta hur många ton en stapel motsva-

rar. Vänd på linjalen så att du har den blanka sidan (baksidan) uppåt. Placera linjalen som 

på bilden och gör ett streck med blyertspennan på linjalen för att markera höjden av sta-

peln. Flytta nu linjalen till y-axeln och läs direkt av hur många ton stapeln motsvarar. 

Sudda sedan ut markeringen så att du kan använda linjalen på samma sätt flera gånger. 

 

Exempel. Samma metod fungerar även när du ska mäta avståndet mellan två punkter, an-

tingen fågelvägen eller längs en bestämd väg, på en kartuppgift. 

 

Exempel. Det här är en variant på det första exemplet. Säg att du istället är intresserad av 

att veta skillnaden av höjden mellan två staplar. Markera först den första stapelns höjd och 

sedan den andra stapelns höjd på linjalens baksida. Flytta sedan linjalen till y-axlen och läs 

av hur många ton sträckan mellan de båda markeringarna (som alltså är skillnaden mellan 

de båda staplarnas höjd) motsvarar.  

 

Exempel. Ytterligare en variant där du har nytta av linjalen är när du behöver lägga ihop 

två eller flera staplar. Markera varje ny stapels höjd på linjalen och var noga med att lägga 

linjalen så att basen hos nästa stapel ligger där den förra stapelns höjd slutade på linjalen. 

Flytta sedan linjalen till y-axeln och läs av mycket staplarna motsvarade totalt. 
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Del IV 
 

Del fyra tar upp allt du behöver veta om kartuppgiften.  

 

 

Kartuppgiften 

 

På det ”gamla” högskoleprovet (som gavs före hösten 2011) kom det i princip en kartupp-

gift per prov. Frågorna till kartuppgiften handlade i stort sett alltid om något av följande:  

 

 Area 

 Avstånd 

 Antal (till exempel “antal runstenar i Raus sockeln”) 

 Riktning (till exempel nordväst, västsydväst, etc.) 

 Andel (till exempel "Hur stor andel av runstenarna låg år 1883 i Raus sockeln?”) 

 

Ingen av de här kategorierna av frågor är speciellt svåra att lösa. Vi går genom dem en i 

taget. 

 

 

Riktning 

En typisk fråga kan se ut så här: 

 

"I vilken riktning från den största gruvan låg den mest avlägsna ängen i Norrbottens 

län?" 

 

Det finns alltid en kompass utritad på kartan om uppgiften handlar om riktning. Hitta och 

ringa in denna. Lägg märke till åt vilket håll norr på kompassen pekar. Oftast är detta 

"uppåt" men det har faktiskt funnits uppgifter på tidigare DTK där norr på kompassen 

istället har pekat åt till exempel höger. Om man missar detta och istället automatiskt antar 

att norr alltid pekar ”uppåt” kommer riktningen man får fram att bli fel. 
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Förutom de fyra väderstrecken (nord, syd, väst, ost eller norr, söder, väster, öster) frågar 

man på DTK efter tolv andra riktningar (se bild). För att lätt komma ihåg dem kan vi dela 

in dessa i tre kategorier: 

 

En riktning: till exempel nord och väst. De här är de fyra klassiska väderstrecken. 

 

Två riktningar: till exempel nordväst (NV) och sydost (SO). De här riktningarna är 

sammansatta av två av de fyra klassiska väderstrecken. Nordväst är till exempel sam-

mansatt av nord och väst. På kompassen ligger en sådan riktning exakt mittemellan de 

klassiska väderstrecken som den är sammansatt av. Nordväst ligger till exempel exakt 

mittemellan riktningarna nord och väst. 

 

Tre riktningar: till exempel västnordväst (VNV) och ostsydost (OSO). 

 

Svarsalternativen till en sådan här uppgift ser typiskt sett ut så här: 

 

A. Nordväst 

B. Västnordväst 

C. Sydväst 

D. Ostsydost 

E. Nordnordväst 

 

Meningen är inte att du ska lära dig namnet på de olika kompassriktningarna utantill. Det 

räcker med att du vet hur de fyra klassiska väderstrecken pekar. Resonera sedan så här: 
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Två riktningar: Dessa ligger exakt mittemellan de två riktningar som ingår i ordet. 

Nordväst ligger till exempel exakt mittemellan nord och väster. På samma sätt ligger 

sydost exakt mittemellan syd och öster. 

 

Tre riktningar: Genom att titta på ordet kan vi avgöra exakt hur denna riktning pekar. 

Ta till exempel riktningen västnordväst. Om vi dissekerar ordet hittar vi de tre rikt-

ningarna väst, nord och väst. Vi ritar upp väst (V) och nord (N). Hitta nordväst (NV). 

Västnordväst (VNV) ligger då exakt mittemellan väst och nordväst.  

 

 
 

En smart minnesregel som alltid fungerar är att västnordväst innehåller två ”väst” och 

ett ”nord”. Alltså pekar riktningen mer väst än nordväst. 

Västsydväst (VSV) är en riktning som är sammansatt av två väst och ett syd. Hitta 

sydväst (SV) och väst (V) på kompassen.  Västsydväst ligger exakt mittemellan sydväst 

och väst. 

 Sydsydost (SSO) är sammansatt av sydost (SO) och syd (S). Riktningen måste därför 

ligga exakt mittemellan sydost (SO) och syd (S) på kompassen.  

 

 

Övningsuppgifter: Rita ut på kompassen nedan följande riktningar. Facit hittar du på sida 

206. 

A. Ostsydost 

B. Sydsydost 

C. Nordnordväst 

D. Sydväst 

E. Sydsydväst 

F. Ostsydost 

G. Ost 

H. Nordnordost
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Matten på NOG 

 

Matten som kommer på NOG kommer från gymnasiets matte A kurs. Men till skillnad 

från ett nationellt prov i matte så behöver du inte räkna fram ett exakt svar på NOG. Du 

behöver inte heller redovisa några uträkningar. Allt handlar om att kunna avgöra om man 

kan lösa en uppgift eller inte. Glöm inte bort att facit hela tiden finns mitt framför näsan på 

dig - ett av svarsalternativen måste ju vara det rätta svaret. Försök att komma fram till 

vilket det är utan att räkna absolut mer än nödvändigt. 

 

Exempel. Vad frågar man efter i den här uppgiften? 

 

”I ett parallellogram ritas en diagonal. Hur lång är diagonalen?” 

 

Om du svarade diagonalens längd så är det fel. I själva verket frågar man efter samma sak 

på alla uppgifter på NOG, nämligen: 

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls 

   

A  i (1) men ej (2) 

B  i (2) men ej (1) 

C  i (1) tillsammans med (2) 

D  i (1) och (2) var för sig 

E  ej genom båda påståendena 

 

Det man frågar efter är alltså ”Vilket svarsalternativ är rätt: A, B, C, D eller E?”. Det går 

inte att underskatta betydelsen av detta. På NOG behöver man inte lösa uppgiften utan 

endast avgöra om man kan lösa den eller inte. Det betyder att man inte behöver några 

långa, komplicerade uträkningar. På NOG, precis som på alla andra delprov, handlar det 

om att spara tid och räkna så lite som möjligt (och bara då det är absolut nödvändigt). 
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Index 

 

Vi börjar det här avsnittet med en ganska teknisk introduktion till vad index är för förstå-

elsens skull. Men var inte orolig, om du hoppar ner några rader (till *) kommer du att se att 

på själva NOG så är det inte alls svårt eller komplicerat att lösa indexuppgifter och vi 

kommer inte att behöva räkna överhuvudtaget. 

Index används för att beskriva hur priset eller antalet av någonting förändras över tid. 

Ofta inleds indexuppgifter på NOG med texten ”index visar den procentuella förändring-

en över tiden”. Man anger inte förändringen i kronor eller antal utan i procent i förhål-

lande till antalet eller priset av detta någonting ett visst årtal (basår) som man har valt i 

förväg. Om till exempel priset per kilogram guld var 900 kr år 1980, 1200 kr år 1990 och 

3500 kr år 2010 hade priset, jämfört med år 1980, ökat med 33 % år 1990 och 289 % år 2010. 

Här har vi valt 1980 som vårt basår. 

 

Hur räknade vi ut detta? 

Guldpriset år 1990 i förhållande till 1980: (1200-900)/900 = 300/900 = 0,33 = 33 % 

Guldpriset år 2010 i förhållande till 1980: (3500-900)/900 = 2600/900 = 2,89 = 289 % 

Se även sida 103 för en utförligare diskussion om procenträkning (”jeansformeln”). 

 

Om vi väljer år 1980 som basår säger vi att index detta år var 100. Det årtal vi väljer som 

basår får alltid index 100. Då blir index år 1990 133 och år 2010 389. Hur kom vi fram till att 

index år 1990 är 133? Jo, förändringsfaktorn år 1990 i förhållande till år 1980 är 1200/900 = 

1,33. Priset år 1990 har alltså förändrats med en faktor 1,33 (stigit 1,33 gånger) jämfört med 

år 1980. På samma sätt är förändringsfaktorn år 2010 i förhållande till år 1980 3500/900 = 

3,89. Priset steg alltså 3,89 gånger mellan åren 1980 och 2010. Observera att vi hela tiden 

jämför ett årtal i förhållande till det årtalet som vi har valt som vårt basår (basåret är i detta 

fall 1980). 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande: 

 

År Pris Index 

1980 900 100 

1990 1200 133 

2010 3500 389 

 

Jag ritar alltid upp sådana här tabeller på indexuppgifter (mer om detta längre fram). Vi 

kunde lika gärna ha valt ett annat årtal som vårt basår. Ett basår får alltid indexvärdet 100. 

Om vi till exempel väljer år 1990 som vårt basår blir tabellen istället: 

 

År Pris Index 

1980 900 75 

1990 1200 100 
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2010 3500 292 

 

Förändringen i procent i förhållande till år 1990 (basåret) räknar vi ut så här: 

År 1980: (900-1200)/1200 = -300/1200 = -0,25 = -25 % 

År 2010: (3500-1200)/1200 = 2300/1200 = 1,92 = +192 % 

 

Låt oss nu återigen utgå från basåret 1980 (den översta tabellen). Hittills har vi räknat ut 

hur mycket priset har förändrats i förhållande till vad priset var basåret (år 1980). Men hur 

många procent har kilogrampriset på guld ökat från 1990 till 2010? Vi kan räkna ut detta 

på två sätt. Dels vet vi att priset har stigit från 1200 kr till 3500 kr, dels vet vi att index har 

stigit från 133 till 389 enheter. Om vi använder prishöjningen i kronor kan vi räkna ut att 

priset har stigit (3500-1200)/1200 = 1,92 =192 %. Vi kan även räkna ut detta genom att divi-

dera index år 2010 med index år 1990: 389/133 = 2,92 som är förändringsfaktorn, vilket in-

nebär en ökning på 192 %. Observera skillnaden mellan förändringsfaktor och procentuell 

förändring. Exempel. Om en telefon som kostar 1000 kr ökar i pris med 192 % är ökningen 

1920 kr och det nya priset 2920 kr. Priset har dock ökat 2,92 gånger (från 1000 kr till 2920 

kr), det vill säga förändringsfaktorn är 2,92. 

Observera också att då vi vill veta den procentuella förändringen mellan två årtal kan vi 

först räkna ut förändringsfaktorn mellan dessa år genom att dividera respektive index med 

varandra. I exemplet ovan hade till exempel priset förändrats 2,92 gånger år 2010 jämfört 

med år 1990. Detta motsvarar en ökning på 192 procent. 

 

Det här är hela den teoretiska bakgrunden till index. Det absolut viktigaste att ta med sig 

innan vi börjar diskutera hur vi ska lösa indexuppgifter på NOG är att om vi har priset för 

två årtal och index för ett av dessa årtal kan vi räkna ut index även för det andra årtalet, 

och vice versa (har vi index för två årtal samt priset för ett av dessa kan vi räkna ut priset 

även för detta andra årtal). Detta kallar vi att vi har en ”länk” mellan två årtal som gör att 

vi kan räkna ut det som efterfrågas. Att lösa indexuppgifter snabbt på NOG innebär att 

avgöra om vi har en ”länk” till det vi är intresserade av eller inte. 

 

* 

Vad är en länk? Vi måste kunna avgöra när vi kan bestämma index eller pris för ett visst 

årtal givet att vi har uppgifter om index och/eller pris för andra årtal. Det är inte så svårt 

som det låter. I en tabell med två årtal finns det fyra rutor: index respektive pris (eller an-

tal) för de två årtalen. 

 

 Index Pris   Index Pris 

1999    1999   

2000    2000   

 

Regeln är att vi måste ha information om tre av de fyra rutorna för att kunna bestämma 

den fjärde rutan. Säg att vi är intresserade av index år 1999. För att kunna bestämma hur 
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mycket det är måste vi veta priset år 1999, index år 2000 och index år 1999.  Informationen 

i den vänstra tabellen nedan är tillräcklig medan informationen i den högra inte är det. 

 

 Index Pris   Index Pris 

1999 ? 200  1999 ?  

2000 125 300  2000 125 300 

 

För att bestämma index år 1999 i den vänstra tabellen gör vi så här: 

 
      (    )

      (    )
 
     (    )

         
      (    )  

   

   
        

 

Vi hade lika gärna kunnat dela index år 2000 på index år 1999 och kommit fram till samma 

svar: 

 
      (    )

      (    )
 
     (    )

     (    )
      (    )  

    (    )

    (    )
      (    )  

   

   
        

 

Svårare än så är det inte. Om vi tittar på ekvationen så ser vi nu även varför informationen 

i den högra tabellen ovan inte är tillräcklig för att räkna ut index år 1999 (vi saknar priset 

år 1999). Ska vi räkna ut vad index blir ett visst år om det efterfrågas på en uppgift på 

NOG? Nej! Det räcker med att avgöra om vi har tillräcklig information för att kunna göra 

det eller inte. 

 

Titta på nedanstående tabell och besvara följande frågor (svar finns i slutet av kapitlet): 

A. Har vi tillräckligt med information för att räkna ut index år 1981? 

B. Har vi tillräckligt med information för att räkna ut priset år 1982? 

C. Om svaret på A. är ja, vad blir index år 1981? 

D. Om svaret på B. är ja, vad blir priset år 1982? 

 

 Index Pris 

1980 100 60 

1981   

1982 130  

 

 

Vi går genom några exempel. 

 

Exempel. Vad är index år 1985?  

 

År Pris Index 

1981 87 100 



NOG 

 

1983 98  

1985 85  

 

Svar:  

 
      (    )

      (    )
 
     (    )

     (    )
      (    )  

  

  
          

 

 

Exempel. Vad är index år 1999? 

 

År Pris Index 

1989 980 85 

1992 870  

1999 1200  

 
      (    )

      (    )
 
     (    )

     (    )
      (    )  

    

   
          

 

Exempel. Hur många invånare hade staden Evigheten år 1903? 

 

År Antal Index 

1889 870 110 

1903  435 

 

Svar:  
      (    )

      (    )
 
      (    )

      (    )
      (    )  

   

   
          

 

 

För att återkoppla till det vi sa i inledningen så är         i det sista exemplet föränd-

ringsfaktorn. Men det behöver man inte veta för att kunna lösa uppgifterna på NOG. 

Det finns även en svårare variant av indexuppgifter som kommer på NOG. På dessa får 

vi inte veta exakt hur mycket priset är ett visst år men vi får däremot veta med hur många 

kronor priset (eller med hur många personer antalet) har förändrats mellan två årtal. Vid 

första anblick kan det tyckas att dessa uppgifter inte går att lösa men det gör de faktiskt 

oftast. 

 

*Exempel. År 1993 var index 100. År 2000 (då index var 83) var priset på en TV var 570 kr 

lägre än år 1993. Vad kostade en TV år 1993? 

 

År Pris Index 



NOG 

 

1993 p 100 

2000 p - 570 83 

 

Svar: Vi vet inte vad priset var år 1993 så vi benämner detta p. Index minskade från år 

1993 till år 2000 med 100 – 83 = 17 enheter. Samtidigt minskade priset med 570 kr. En in-

dexenhet motsvarar alltså 570/17 = 33,53 kr. Priset år 1993, då index var 100, var alltså 100 ∙ 

33,53 = 3353 kr. 

 

Strategi på indexuppgifter på NOG 

Vi går genom följande exempel: 

 

”Hur mycket kostade ett kilogram koppar år 1945 om koppar kostade 200 kr/kg 

år 1997 då index var 100?” 

 

(1) 2002 kostade 1 kilogram koppar 312 kr. 

(2) Index år 1945 var 63. 

 

Som du ser är det en bra idé att alltid ställa upp en tabell med årtal och pris (eller antal) 

när det gäller indexuppgifter på NOG. Min strategi på sådana här uppgifter är: 

Ställ upp en tabell med rubrikerna år, index och pris (eller antal om till exempel antalet in-

vånare efterfrågas): 

 

År Index Pris 

   

   

   

 

Läs genom hela uppgiften och fyll i alla årtal du hittar i både den inledande texten och i 

påstående (1) och (2): 

 

År Index Pris 

1945   

1997   

2002   

 

Fyll i det du får reda på från den inledande texten: 

 

År Index Pris 



NOG 

 

1945  ? 

1997 100 200 

2002   

 

Fyll i siffror från (1) i tabellen: 

 

År Index Pris 

1945  ? 

1997 100 200 

2002  312 

 

Fyll i siffror från (2) i samma tabell: 

 

År Index Pris 

1945 63 ? 

1997 100 200 

2002  312 

 

 

För att hålla isär vilka siffror jag får från den inledande texten, från (1) respektive från (2) 

så stryker jag under siffrorna jag får från (1) (312) och när jag sedan fyller i siffrorna från 

(2) (63) i samma tabell så stryker jag under dem två gånger. 

  

Nu är det dags att avgöra vilket svarsalternativ som är rätt. Det är priset 1945 som efter-

frågas. Går uppgiften att lösa med enbart (1)? Nej, eftersom vi inte har någon ”länk” mel-

lan åren 1945 och 2002. Kom ihåg att vi sa att en länk var då vi antingen hade priset för två 

årtal och index för ett av årtalet eller index för två årtal och priset för ett av årtalen. Kom 

även ihåg att inte ta hänsyn till 63 när vi enbart tittar på (1). Kan vi lösa uppgiften med en-

bart (2)? Ja, eftersom vi har en länk mellan 1945 och 1997 (länken är index år 1945 som är 

63; vi har index år 1945 och år 1997 samt priset år 1997. Då kan vi räkna ut priset 1945). 

Rätt svar är alltså B. Observera att vi inte behöver räkna ut vad priset var år 1945 för att 

kunna avgöra att B är rätt svar. 

 

 

 

Vi går för ett ögonblick tillbaka till exemplet där vi inte visste priset år 1993 och istället be-

nämnde det p (exemplet med en *). Den här typen av uppgifter är de svåraste indexupp-



NOG 

 

gifter jag har sett på NOG. Om vi inte vet priset så skriv ett p. Om det istället är index för 

ett visst år som vi inte vet kan vi benämna det i. I de här uppgifterna sker en ökning (eller 

minskning) av ett pris mellan två årtal samtidigt som index ökar (eller minskar) med ett 

känt värde mellan dessa årtal, eller tvärtom. Hur löser vi sådana här uppgifter? Knepet är 

att räkna ut hur många kronor en indexenhet motsvarar precis som vi gjorde i exemplet.  

 

Exempel. Priset för en glasstrut har ökat med 5 kr mellan 1990 och 1997. År 1989 var index 

100. Vad var priset för en glasstrut år 1989? 

(1) År 1990 var index 154.  

(2) År 1997 var index 201. 

 

Svar. Ställ upp tabellen och fyll i det du vet. 

 

År Index Pris 

1989 100 ? 

1990 154 p 

1997 201 p + 5 

 

För att lösa uppgiften behöver vi informationen i både (1) och (2): index har ökat 201 – 154 

= 46 enheter. Samtidigt ökade priset med p + 5 – p = 5 kr. En ökning på 5 kr motsvarade 

alltså en ökning av index med 46 enheter. Det innebär att en indexenhet motsvarar 5/46 = 

0,1087 kr. Då index är 100 (som det är år 1989) måste priset därför ha varit 100 ∙ 0,1087 = 

10,87 kr. 

  

Exempel. NOG hösten 2008 (uppgift 1). 

Det här får vi veta från texten i frågan: 

 

År Index Antal 

1950 100 745 936 

2000   

 

säger sedan att index år 2000 var 100,59. Förändringsfaktorn blir 100,59/100. Vi kan be-

räkna folkmängden i Stockholms kommun år 2000 som 745936 ∙  (100,59/100) = 750 337 in-

vånare, det vill säga 4401 fler invånare än 1950. 

 

År Index Antal 

1950 100 745 936 

2000 100,59  



NOG 

 

 

ger oss direkt folkmängden i Stockholms kommun år 2000 (750 337 invånare), med andra 

ord 4401 fler invånare än 1950. 

 

År Index Antal 

1950 100 745 936 

2000  750 337 

 

Svaret är alltså D. 

 

Kom ihåg att inte räkna ut exakt vad svaret blir, utan avgör om du kan få fram svaret eller 

ej. 

 

Exempel. NOG våren 2006 (uppgift 12). 

Index för år 1995 efterfrågas. Från texten i frågan får vi: 

 

År Index Pris 

1989 100 p 

1995 ? p – 3,17 kr 

 

säger att priset var 4,92 % lägre år 1995 än år 1989. Det ger direkt att index år 1995 är 100 – 

4,92 = 95,08 eftersom index visar den procentuella förändringen över tid. 

 

År Index Pris 

1989 100 p 

1995 100 – 4,92 p – 3,17 

 

säger att 1 kg torskfilé kostade 61,29 kr år 1995 (det vill säga p - 3,17 = 61,29 kr, vilket ger p 

= 64,46), vilket ger oss index år 1995 som 94,83. Det får vi genom att räkna ut den procen-

tuella förändringen i pris mellan 1989 och 1995 (61,29 – 64,46)/64,46 = -0,0492 = -4,92 %. In-

dex år 1995 blir då 100 – 4,92 = 95,08. 

 

År Index Pris 

1989 100 64,46 

1995  61,29 

 

Rätt svar är alltså D. 



NOG 

 

 

Exempel. NOG hösten 2007 (uppgift 2) 

Från uppgiften får vi veta följande: 

 

År Index Pris 

1962  2,50 

1990   

1998   

 

(1) ger oss tabellen nedan, men vi kan inte lösa uppgiften eftersom vi inte vet något om år 

1998. 

 

År Index Pris 

1962 100 2,50 

1990 2200  

1998   

 

(2) ger oss nedanstående tabell men vi saknar index år 1962 och dess relation till index år 

1990, varför vi inte kan lösa uppgiften. 

 

År Index Pris 

1962  2,50 

1990 i  

1998 i+600  

 

Rätt svar är C ty om vi kombinerar (1) och (2) får vi 

 

År Index Pris 

1962 100 2,50 

1990 2200  

1998 2800  

 

Priset för en biobiljett år 1998 blir  
    

   
         kr 

och år 1990  
    

   
         kr 

 

Prisskillnaden blir alltså          kr. 

 

Rätt svar är alltså C. 



NOG 

 

 

Svaret till uppgiften med åren 1980, 1981 och 1982 ovan var förresten: 

A. Nej (om vi jämför 1981 med 1980 så har vi har bara två av fyra rutor med inform-

ation och vi behöver tre). 

B. Ja (vi har tre av fyra rutor) 

C. Kuggfråga. Vi ska aldrig räkna ut vad index eller pris blir på NOG (det tar tid). 

Det räcker med att avgöra om vi kan det eller inte. 

D. Kuggfråga. 

 

 

● 

 


