
 
SAIK:s poängpromenad höstetapp 1, 2022-10-02 frågor och svar: 

 

1. Regering och riksbank har länge haft ett mål att Sveriges inflation ska ligga på 2%, men 

den har ofta t.o.m. varit lägre än så. Nu drar den ju tyvärr iväg uppåt av olika anledningar. 

Vi undrar vad motsatsen till inflation kallas? 

 1. Devalvering X. Deflation  2. Revalvering Svar: X  

 

2. Ukraina har ansökt om medlemskap för att ansluta sig till EU, där nu 27 länder ingår. 

Vilket är det senaste landet som blev medlem? 

 1.  Ungern X. Bulgarien  2. Kroatien  Svar: 2 

                                                      

3. Författaren till populära Alfons Åberg-böckerna, Gunilla Bergström, gick ju tyvärr bort 

förra året. Alfons har kompisarna Mållgan och Milla, men vad heter hans pappa? 

 1.  Bertil X. Lars  2. Sven  Svar: 1     

                                   

4. Några kalla vintertimmar behöver Sverige importera el, men igår (1 oktober) vid den här 

tiden exporterade Sverige ungefär lika mycket el som Norge, Danmark och Finland 

tillsammans importerade, ca 3600 megawatt (MW). Hur stor andel tror du kom från 

vindkraft? 

 1.  15 % X. 25 %  2. 35 %  Svar: X     

 

5. Hummerfisket började i måndags och det tycks öka något, kanske beroende på de ändrade 

regler som successivt införts. Hummern har en gripklo och en krossklo. Hur sitter dessa för 

det mesta? 

 1.  Gripklo till höger X. Ingen tydlig skillnad 2. Krossklo till höger Svar: X 

                 

6. Sveriges och världens just nu mest lysande stjärna inom orientering är Tove Alexandersson. 

Hon har tävlat på hög internationell nivå också i andra sporter, men inte? 

 1.  Mountainbike X. Skidalpinism 2. Skidorientering Svar: 1 

                

7. Allsång på Skansen är ett av de TV-program som har flest tittare. Nu ska Sanna Nielsen 

sluta som programledare och någon efterträdare är inte utsedd än (tror vi). Allsången 

började redan 1935 på Skansen, men vem har varit ledare flest år efter 1950? 

 1.  Bosse Larsson X. Egon Kjerrman 2. Lasse Berghagen Svar: 1 

    

8. Vilken populär trädgårdsblomma är detta? 

 1.  Stjärnflocka X. Rosenskära 2. Blomstermorot Svar: 2 

   

9. Sedan 2016 har antalet eldrivna personbilar i landet ökat 20 gånger. Det finns nu fler än 

150 000 helelektiska, men vad har hänt med det totala antalet registrerade personbilar under 

samma tid? 

 1.  Minskat med över 150 000 X. Ungefär lika många som 2016 

2. Ökat med över 150 000    Svar: 2  

                . 



10.     NASA har nyligen installerat ett nytt teleskop i rymden som kan se längre ut i universum, 

bland annat kommer man kunna se några av de första stjärnor som bildades för mer än 13 

miljarder år sedan. Det som gör att teleskopet lyckas med detta är att det är bättre på att 

”se”? 

 1.  infraröd strålning X. ljus med väldigt kort våglängd 2. svarta hål Svar: 1 


