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Kommentarer 7-Dagar-frågor
1. Donald Trump (X). Många anhängare av Trumps parti 
Republikanerna tror fortfarande att Joe Biden vann 
presidentvalet p g a valfusk. Det finns dock inga bevis för 
att det skulle vara sant. I Kapitolium sammanträder USAs 
lagstiftande Kongress med sina två kamrar. Senaten och 
Representanthuset. Över 700 personer har hittills åtalats 
för att de deltog i upploppet.
2. Teleskop (1). Teleskopet ska cirkulera runt solen 1,5 
miljoner kilometer från jorden. Där ska det bygga vidare 
på den bildskatt som dess föregångare Hubble levererat i 
drygt 30 år. Man hoppas att det ska öka kunskapen kring 
hur stjärnor föds och galaxer utvecklas. Teleskopet är 
uppkallat efter en tidigare chef för rymdorganisationen 
NASA.
3. Kastar fimpar eller snus (2). 800 kr kan bötesbeloppet 
bli. Men polisen tror att det blir vanligare ett de påpekar 
för allmänheten att det är förbjudet än att bötesblocket tas 
fram. Cigarettfimpar innehåller många skadliga ämnen 
och står enligt Håll Sverige Rent för 62 procent av allt 
skräp. Det är numer även förbjudet att kasta små 
plastförpackningar på marken.
4. Covid-19 (2). Kungen och drottningen har testat 
positivt för covid-19. Carl-Gustav och Silvia, som är 
fullvaccinerade med tre sprutor, har lindriga symptom och 
mår efter omständigheterna väl, meddelar hovet. 
Kungaparet har isolerat sig i hemmet i enlighet med 
gällande förhållningsregler och smittspårning pågår.
5. Ett kärnkraftverk (1). Det var andra gången på kort tid 
som reaktor 3 i Ringhals stoppades på grund av fel. 
Sverige har sex kärnkraftreaktorer vid tre kärnskaftverka 
kvar i drift. Tre reaktorer i Forsmark i Östhammars 
kommun, Uppland, två i Ringhals utanför Varberg, en i 
småländska Oskarshamn. De står för ca 30% av Sveriges 
elproduktion. Mest står vattenkraften för, vindkraften är 
tredje största kraftslag med strax under 20%.
6. Orkan (X). En åttaårig flicka har omkommit och flera 
andra barn har skadats efter att starka vindar lyft en 
hoppborg flera meter upp i luften i en förort till Valencia i 
Spanien. I mitten av december omkom sex barn i en 
liknande olycka på Tasmanien i södra Australien. Även då 
lyftes en hoppborg upp i luften av starka vindar.
7. Hans hund (1). Fallolyckan skedde på nyårsdagen, då 
klättraren och hunden befann sig på omkring 1 700 
meters höjd i Velebitbergen. Mannen föll närmare 150 
meter och skadade sitt ena ben svårt. Hunden North, en 
Alaskan malamute, klarade sig oskadd och lade sig på sin 
husses mage. De blev liggande i iskylan i 13 timmar, tills 
räddningsarbetare nådde fram vid midnatt. Norths lojalitet 
och uthållighet hyllades efteråt av bergsräddningstjänsten

Kommentarer A-frågor
1. Lejon (1). Det är hårda tider för ”djurens konung”. 
Lejonen i Afrika har minskat i takt med att befolkningen 
har ökat. För första gången har forskare nu genomfört en 
lejonräkning. Kring sekelskiftet 1900 fanns det omkring 
250 000 lejon i världen. Idag finns det cirka 25 000 kvar. 
Förklaringen är den snabba befolkningstillväxten i Afrika. 
Man har helt enkelt lagt mark under plogen för att kunna 
leva och producera mat. Lejonens existens har hamnat i 
konflikt med befolkningen. Lejonet fanns ursprungligen i 
både Afrika, Europa, Nordamerika och Asien. Istiden 
innebar att lejonet försvann från Nordamerika, Europa och 
norra Asien. Därefter har människan utrotat lejonet på fler 
håll. På 1980-talet fanns det 75 000 lejon. De 25 000 som 

finns kvar idag lever nästan uteslutande i Afrika söder 
om Sahara. Läs mer om lejon på:

https://www.wwf.se/djur/afrikas-stora-kattdjur-
lejon-leopard-och-gepard/
2. Tre (X). Innan jul togs världens största vindkraftverk i 
drift. Det ligger i Thy på norra Jylland och kan 
producera upp till 14 megawatt. Det är ström som 
räcker till 18 000 hushåll om året. Vindkraftverk har i 
regel tre vingar. Läs om vindkraftverk på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraftverk
3. Toyota (2). Japanska Toyota var 2021 den 
biltillverkare som sålde flest bilar i USA. 2,3 miljoner 
Toyotabilar såldes i USA förra året. GM, som har sålt 
flest bilar i USA sedan 1931, såg sin försäljning landa 
på 2,2 miljoner.
4. Plast (2). Från och med den 1 januari 2022 träder 
flera nya lagar i kraft i Sverige. Några exempel: 
Straffreduktion för personer mellan 18 och 20 år slopas 
om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller 
mer, förbud mot exempelvis bestick, sugrör och muggar 
som innehåller mer än 15 procent plast samt böter för 
nedskräpning av exempelvis kolapapper, tuggummi och 
cigarettfimpar.
5. Äpple eller päron (X). Cider är en dryck som görs 
på äpple eller päron. Traditionell svensk cider är en av 
de 24 unika svenska matprodukter som nu får EU-
skydd för att bevara lokala mattraditioner. Några andra 
matprodukter är Åkeröäpple från Sörmland, 
Ostkustströmming, Hjälmargös, filmjölk, prinskorv, 
Värmlandskorv och Hälsingeostkaka.
6. Snällvägg (2). Vid en ”snällvägg” kan man ge bort 
vinterkläder som man inte behöver. Man kan också 
hämta ett plagg om man är i behov av hjälp. Här följer 
några andra ord
Från ”Nyordslistan 2021”: anosmi (frånvaro av 
luktsinne), coronahund (hund som man skaffat som 
husdjur under coronapandemin), djuränkling (husdjur 
som behöver ny ägare när den förra har dött), fono 
(rädsla för normalitet), gangfluencer (person som ingår 
i kriminella nätverk och använder sociala medier för att 
visa upp sin livsstil), jobbonär (person som fortsätter att 
jobba efter att ha nått pensionsåldern), ljushare 
(ljusprick som hjälper löpare att hålla en viss hastighet 
under ett lopp), maskne (finnar som man får av att bära 
munskydd), svinna (slänga något som hade gått att 
använda). Se hela listan på:

https://www.isof.se/lar-dig-
mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-
nyord/nyordslistan-2021
7. Bäver (1). I år firar bävern 100-årsjubileum som 
nygammal art i Sverige. 1871 sköts den sista bävern i 
Sverige. 1922 importerades ett bäverpar från södra 
Norge. Nu lever de svenska bävrarna i en välmående 
jättefamilj. 1990 bedömde man att det fanns 100 000 
bävrar i Sverige. Läs om bävrar på:

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymde
n/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html
8. Emil Forsberg (X). Några av pristagarna vi galan 
”Fotbollsåret 2021”: Årets målvakt: Hedvig Lindahl och 
Robin Olsen. Årets back: Magdalena Eriksson och 
Victor Lindelöf. Årets mittfältare: Caroline Seger och 
Emil Forsberg. Årets forward: Fridolina Rolfö och 
Alexander Isak. Diamantbollen: Fridolina Rolfö. 
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Tokyo, Melodifestivalen, fotbolls-EM och Nobelpriset. 
Anders Tegnell är statsepidemiolog. Hans uppdrag är 
”att samordna arbetet med att övergripande följa och 
analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och 
skyddet mot dessa nationellt och internationellt, 
analysera konsekvenserna av denna utveckling för 
samhället och den enskilde och andra
smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och 
andra berörda samhällssektorer”. Läs mer på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsepidemiolog
5. Förnybara drivmedel (1). Dieselpriset for i väg som 
en mindre raket på nyårsnatten. Nu kostar en liter 
diesel över 20 kronor. Orsaken till höjningen är framför 
allt den ökade reduktionsplikten som riksdagen har 
beslutat om. Det innebär att producenterna stegvis ska 
blanda i mer förnybara drivmedel i dieseln och 
bensinen för att utsläppen av växthusgaser ska minska. 
Förnybara drivmedel kostar mer än fossila drivmedel, 
vilket leder till de höjda priserna. ”Förnybara drivmedel” 
syftar på bränslen som framställs ur exempelvis 
spannmål, majs och sockerrör.
6. Obduktion (X). Dödsskjutningarna i Sverige har 
skapat ett hårt tryck på Rättsmedicinalverkets sex 
enheter när antalet obduktioner ökar kraftigt. En 
obduktion innebär en öppning av en död 
människokropp för fastställande av dödsorsaken.

7. 47 (1). Det dödliga skjutvapenvåldet har, sedan 
ökningen på 2010-talet, legat kvar på en hög nivå. 
Sedan 2017 har över 40 personer skjutits till döds 
årligen. Antalet skjutningar per år i Sverige de senaste 
åren är mellan 300 och 400. Varje år skadas drygt 120 
personer och dödas drygt 40. 2021 dödades 47 
personer vid skjutningar.
8. Giggare (2). En ”giggare” är en person som tar 
uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade 
tjänster. Uttrycket ”gig” är ett engelskt slangord. Det har 
sitt ursprung i musikbranschen, där musiker fick sin lön 
direkt efter jobbet de utfört – sitt gig. Idag används det 
som ett samlingsbegrepp för en flexibel arbetsmarknad 
som kännetecknas av korta och tillfälliga jobb. Se även 
fråga A6.
9. Fjällräv (X). Stödåtgärder och återkommande 
gynnsamma år med smågnagare har gjort att den 
hotade fjällrävsstammen har ökat från runt 40 – 60 
individer i Sverige och Norge för 20 år sedan till 
omkring 470 idag. Vid Helagsfjället i nordvästra 
Härjedalen finns en av de största samlingarna av 
fjällrävar i landet. Läs om fjällrävar på:

https://www.wwf.se/djur/fjallrav/
10. Fridolina Rolfö (X). Se fråga A8.
11. Johannes Hösflot Kläbo (1). Johannes Hösflot 
Kläbo vann årets Tour de Ski före Aleksandr Bolsjunov 
från Ryssland och Iivo Niskanen från Finland. Calle 
Halfvarsson kom på tionde plats. I damernas Tor de Ski 
vann ryskan Natalja Neprjajeva. Ebba Andersson var 
tvåa och Heidi Weng från Norge trea.
12. Karl Oskar och Kristina (X). Karl Oskar och 
Kristina kämpar mot fattigdom i en liten by i Småland i 
mitten av 1800-talet. Efter en hopplös kamp tar de det 
svåra beslutet att tillsammans med vänner och grannar 
i byn emigrera till Amerika; landet där de tror att alla 
kan förverkliga sina drömmar. Filmen är baserad på 
Vilhelm Mobergs bokserie i fyra delar. Se en trailer på:

Guldbollen: Emil Forsberg.
9. Tiktok (1). 2020 hamnade Tiktok på sjunde plats på 
listan över de mest besökta internetsidorna. 2021 tar Titok 
klivet upp till första plats. Sedan följer Google, Facebook, 
Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter och 
WhatsApp. Källa: The Cloudflare Blog.
10. Zlatan Ibrahimovic (2). Boken ”Adrenalina: Mina 
okända berättelser” handlar om den svenska 
fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic. Han har skrivit boken 
tillsammans med den italienske journalisten Luigi 
Garlando.

Kommentarer a-frågor
1. Kapitolium (1).
2. Glasgow (X).
3. Talibaner (X).
4. Suezkanalen (2).
5. Malaria (2).
6. första kvinnliga statsminister (X).
7. Stockholm (2).
8. Unga tjejer (X).
9. Hopplandslaget, ridsport (1).
10. Waterloo (2).

Kommentarer B-frågor
1. Solen (2). Rymdteleskopet James Webb är uppkallat 
eter en tidigare chef på Nasa. Det ska ersätta 
rymdteleskopet Hubble och kommer att ligga i en 
omloppsbana runt solen. Forskarna hoppas kunna få 
information om de första stjärnorna och galaxerna. Läs 
om James Webb-teleskopet på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Webb-
teleskopet
2. Apartheid (2). Apartheid var ett system för 
rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika efter andra 
världskriget 1948 – 1994. Syftet var att bevara de vitas 
herravälde i landet. Det innebar att landets svarta 
befolkning saknade politiskt inflytande och inte fick tillgång 
till samma samhällsstandard som de vita hade i Sydafrika, 
gällande allt från boende till utbildning. Man delade upp 
befolkningen i de som var vita och andra som var färgade. 
En av de personer som kämpade hårdast mot detta 
rasistiska system var ärkebiskopen i landet, Desmond 
Tutu. Nu har han avlidit, 90 år gammal.
3. Emmanuel Macron (X). Från och med nyår tar 
Frankrike över som ordförandeland i EU:s ministerråd. 
Utmaningen är att ekonomin ska börja rulla igen efter 
coronapandemin. Frankrikes president Emmanuel Macron 
vill bland annat ha enighet om nya regler för 
migrationskriser vid EU:s yttre gränser. Klimat- och 
energifrågor kommer också att vara fortsatt heta, inte 
minst när det gäller frågan om kärnkraft.
4. Statsepidemiolog (1). 2020 låg USA:s president 
Donald Trump på en överlägsen förstaplats när det gäller 
de mest omskrivna personerna under året i svenska 
medier. 2021 var vi mindre fixerade vid amerikansk politik 
och riktade blickarna mer mot ”våra egna”. Förra årets 
lista toppas av förre statsministern Stefan Löfven. Sedan 
följer Joe Biden, Donald Trump, Magdalena Andersson, 
Lena Hallengren, Zlatan Ibrahimovic, Anders Tegnell, Ulf 
Kristersson, Janne Andersson och Annie Lööf. De mest 
omskrivna händelserna förra året var coronapandemin, 
coronavaccin, klimatfrågan, organiserad brottslighet, OS i 
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https://www.youtube.com/watch?v=w0yfnfapL1c
Läs om Vilhelm Mobergs bokserie på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvandrarserien

Kommentarer K-frågor
(Frågorna byts ut onsdag eftermiddag/torsdag morgon!)
1. Kazakstan (1).
2. New York (X).
3. Ukraina (2).
4. Jacob Zuma (1).
5. Klockan 23 (X).
6. Saknade uppehållstillstånd (X).
7. Elpriset (X).
8. Ett hjärta (1).
9. Novak Djokovic (1).
10. Look what you've done (2).

Kommentarer C-frågor
1. Tyskland (X). Många länder i Europa bygger ut sin 
kärnkraft. Ett par exempel är Finland och Frankrike. 
Tyskland gör tvärtom. På nyårsafton stängdes tre av de 
sex återstående kärnkraftverken. De tre sista ska stängas 
i slutet av 2022. Tyskland ska enligt planerna ha avvecklat 
kolkraften till 2030 och uppnå klimatneutralitet till år 2045.
2. Golanhöjderna (2). Israel ockuperade de syriska 
Golanhöjderna 1967 och har sedan 1981 hävdat att 
området är israeliskt. FN:s säkerhetsråd har däremot 
beslutat att Golanhöjderna tillhör Syrien och måste 
återlämnas. Israel vill nu dubblera antalet bosättare på 
Golanhöjderna. Israels premiärmins Naftali Bennett säger 
att den nya investeringen i området har drivits på av att 
USA:s regering, under dåvarande presidenten Donald 
Trump, erkänt Israels suveränitet över området.
3. M, KD, L och SD (X). Regeringen bedömer att 
elanvändningen i Sverige kan dubbleras till år 2045. 
Riksdagspartierna är i stort sett eniga om elektrifieringen 
av samhället, men inte om varifrån elen ska komma. SVT 
har frågat partierna om de anser att kärnkraften har en roll 
att spela efter 2040. V och MP svarar ”nej”. S svarar 
”kanske”. C svarar att marknaden får bestämma. M, KD, L 
och SD svarar ”ja”.
4. Eutanasi (1). Sedan tidigare har Liberalerna, 
Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna 
beslutat att frågan om aktiv dödshjälp i Sverige bör 
utredas. Nu hakar även Vänsterpartiet på. Det innebär att 
en riksdagsmajoritet i Sverige nu vill utreda aktiv 
dödshjälp. En handfull länder i Europa har infört aktiv 
dödshjälp och fler länder är på väg att följa efter. I två 
amerikanska delstater får läkare skriva ut dödliga doser 
läkemedel som patienten får ta själv. Läs mer om aktiv 
dödshjälp på:

https://slf.se/rad-och-stod/etik/lakarassisterat-
sjalvmord/
5. Elchockvapen (1). Huvudbeväpningen för poliser i 
Sverige idag är pistol Sig Sauer, pepparsprej, 
expanderbar batong och handbojor. I år kommer poliser i 
yttre tjänst att beväpnas med elchockvapen. Vapnet kan 
användas dels genom att skjuta i väg två pilar som fäster 
på motparten eller genom att vapnet trycks mot kroppen 
och ström överförs. Elchocken påverkar nervsignaler som 
styr motoriken. Den som träffas hamnar i ett 
krampliknande tillstånd. Hjärta, lungor och andra 
autonoma organ påverkas inte. När vapnet trycks mot 

kroppen skapas främst smärta.
6. 45 procent (X). 2021 var ett genombrottsår för 
laddbara personbilar i Sverige. 45 procent av de 
nyregistrerade bilarna var rena elbilar eller 
laddhybrider.
7. Renlav (2). Över 8 000 renar är på vift i norra 
Sverige efter att betesmarkerna fryst till is. Renskötaren 
Tomas Sevä tror att renarnas beteende beror på 
växthuseffektens framfart. Renen är ett flocklevande 
hjortdjur som lever i de nordliga delarna av Europa, 
Asien och Nordamerika. Renen är idisslare. På 
sommarhalvåret äter den gräs, örter och löv. På vintern 
är den huvudsakliga födan renlav, ibland hänglav 
uppblandad med ljung och kråkbär. Läs om renen på:

http://www.samer.se/1238
8. Frånvaro av luktsinne (2). ”Anosmi” (luktbortfall) är 
extra besvärligt för dem som använder luktsinnet i sitt 
yrke. Eftersom 90 procent av det vi känner som smak i 
själva verket är lukt är kockar extra hårt drabbade. Se 
även fråga A6.
9. Storslalom (1). För två veckor sedan kom 
säsongens första världscupseger för Sara Hector, sju 
år efter karriärens första. I lördags kom hennes tredje 
världscupseger i storslalom.
10. Gustav V (2). I julhelgen sändes den svenska 
dramaserien ”En kunglig affär” på SVT. Serien handlar 
om en förbjuden kärlekshistoria som ledde till en av de 
grövsta rättsskandalerna i Sveriges historia. Serien 
baseras på verkliga händelser om den hemliga 
relationen mellan källarmästaren Kurt Haijby och 
Sveriges kung Gustav V. Se dramaserien på:

https://www.svtplay.se/en-kunglig-affar
11. Reine Brynolfsson (X). Reine Brynolfsson är 
kanske mest känd för sina roller i Colin Nutleys filmer 
(exempelvis ”Black Jack”, ”Änglagård” och ”Sista 
dansen”). Brynolfsson är också en ofta anlitad 
uppläsare av ljudböcker.
12. Zara Larsson (1). ”Look what you´ve done” var den 
mest spelade låten på P3 förra året. På andra plats 
kom ”Se mig” med Veronica Maggio och trea på listan 
är Doja Cat & SZA med ”Kiss me more”. Andra artister 
på topp-10 är A36, Swedish House Mafia & 070 Shake 
& Ty Dolla Sign, Ed Sheeran, The Kid Laroi & Justin 
Bieber, Molly Sandén, Olivia Rodrigo och Justin Bieber 
& Daniel Caesar & Giveon. Se hela listan på:

https://www.svt.se/kultur/zara-larssons-lat-
mest-spelad-i-p3-under-2021

Kommentarer Det Var Då-frågor
1. Harold Macmillan (1).
2. Oskar Andersson (2).
3. Akvariefiskar (1).
4. Fångarna på fortet (X).
5. Jönssonligan (X).
6. Casablanca (X).
7. Margrethe (2).
8. Bordtennis (1).
9. Bofors (1).
10. Babels hus (1).
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