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Frågehäfte – Del 2: Språkfärdighetsprov 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk

Fyll i ditt personliga provnummer. 

Provnummer: 

Om övningsprovet 

Kammarkollegiets övningsprov inför auktorisationsprovet för tolkar bygger på samma 

kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla 

frågor och uppgifter. Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att 

genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och 

svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje 

delprov. 

Observera att övningsprovet inte är ett diagnostiskt prov så det finns ingen garanti att ditt 

resultat blir exakt detsamma i ett skarpt prov som i detta övningsprov. 

Lycka till! 
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Del 2.1. Text 1 
Skd-2014  

ETT PISTOLSKOTT i en våning i Paris avslutade inte bara Ivar 

Kreugers liv, det fick även ekonomiska följder för en hel 

värld. Beskrivningarna av scenen i Ivar Kreugers våning i 

Paris lördagen den 12 mars 1932 ger ett lugnt, nästan 

harmoniskt intryck. Utsträckt på sin säng i sovrummet ligger 

finansmannen, elegant ekiperad som alltid, [ 1 ] fullt påklädd 

med kavajen och västen något uppknäppta. Men det som stör 

den fridfulla bilden är ett litet hål i bröstet [ 2 ] med hjärtat 

och en röd blodfläck, stor som en handflata, som brett ut sig 

på den gulvita sidenskjortan. Det och – naturligtvis – 

pistolen, en niomillimeters Browning som Ivar Kreuger [ 3 ] 

håller i vänster hand.  

[ 4 ] att upptäcka den döde svenske finansmannen var 

sekreteraren Karin Bökman och Krister Littorin, Kreugers 

närmaste man i företaget Kreuger & Toll men också en av de 

få nära vännerna. De hade försiktigt öppnat dörren till 

sovrummet, hushållerskan hade ju meddelat att Kreuger, 

trots att det var efter tolv på dagen, fortfarande sov.  

De kunde dock snabbt konstatera att arbetsgivaren och 

kompanjonen inte sov. Någon gång under förmiddagen hade 

Ivar Kreuger, i stället för att dyka upp på ett förutbestämt 

möte på Hotel Meurice klockan elva, och [ 5 ] under den stund 

som hushållerskan Jeanette Barraults var ute i några 

ärenden, [ 6 ] sitt eget liv. 

Svarsalternativ

[ 1 ] KK:Skd1 

a) trots allt

b) därtill

c) även om

d) hur som helst

[ 2 ] KK:Skd2 

a) i linje

b) i paritet

c) i stil

d) i jämnhöjd

[ 3 ] KK:Skd3 

a) alltid

b) sedermera

c) fortfarande

d) däremot

[ 4 ] KK:Skd4 

a) De första

b) Den förste

c) Den första

d) Det första

[ 5 ] KK:Skd5 

a) egentligen

b) åtminstone

c) allteftersom

d) troligen

[ 6 ] KK:Skd6 

a) bragt

b) tagit

c) förlorat

d) tillskansat
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Men om scenen i Paris var närmast fridfull så [ 7 ] den en 

serie allt annat än stillsamma [ 8 ]. På kort tid rasade det 

finansimperium, värt 900 miljarder i dagens penningvärde, 

som Ivar Kreuger byggt upp med Svenska 

Tändsticksaktiebolaget och det egna Kreuger & Toll i botten. 

Ytterligare ett resultat av skottet i Paris var frågan om hur 

Ivar Kreuger dog: Tog han livet av sig eftersom det egna 

imperiet, i [ 9 ] av börskraschen 1929, hade börjat [ 10 ] ? Blev 

han mördad av stora internationella finansintressen som såg 

sina egna [ 11 ] hotade av den makt som svensken byggt upp 

genom sina internationella affärer? Svaret är inte givet [ 12 ] 

både de polisiära och medicinska utredningarna är 

knapphändiga, bitvis mörklagda och lämnar mycket [ 13 ] att 

önska. Än idag finns därför privatspanare som forskar i 

saken, benhårt övertygade om att den egna ståndpunkten är 

den rätta. 

Vad hände sen?

Ivar Kreuger hade skapat en framgångsrik plattform i 

näringslivet genom den nya betonggjutningsteknik som han 

lärt sig utomlands och omsatt i det egna företaget Kreuger & 

Toll. Men den uppseendeväckande finansiella maktpositionen 

byggdes upp när han tog över Svenska 

Tändsticksaktiebolaget, och i utbyte mot tändsticksmonopol i 

olika länder, förmedlade stora obligationslån till svaga och 

krisande regeringar i efterdyningarna av första världskriget.  

Svarsalternativ

[ 7 ] KK:Skd7 

a) framhärdade

b) utlöste

c) fortskred

d) sönderdelade

[ 8 ] KK:Skd8 

a) skeenden

b) beskrivningar

c) lösningar

d) beteenden

[ 9 ] KK:Skd9 

a) påföljden

b) framtidsscenariot

c) efterarbetet

d) efterdyningarna

[ 10 ] KK:Skd10 

a) skena

b) kapitulera

c) expandera

d) rämna

[ 11 ] KK:Skd11 

a) befattningar

b) ståndpunkter

c) positioner

d) valmöjligheter

[ 12 ] KK:Skd12 

a) tvivelsutan

b) trots att

c) såväl

d) eftersom

[ 13 ] KK:Skd13 

a) övrigt

b) andra

c) vidare

d) extra
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Ständiga nyemissioner finansierade de nya lån som 

behövdes, och Ivar Kreuger brukar [ 14 ] rollen som den som 

både skapade den första internationella efterfrågan på aktier 

och räddade freden i efterkrigstidens Europa. När nyheten 

om Kreugers död [ 15 ] ut över världen, reagerade bankerna 

kraftfullt och ibland med hårda metoder för att säkra sina 

fordringar. Mycket såldes i panik och till kraftiga 

underpriser. Försäljningen av de åtta företag som ingick i 

koncernen, bland andra SCA, Boliden och fastighetsbolaget 

Hufvudstaden, genomfördes till svindlande låga priser. 

Enligt beräkningar gick värden för 350 miljoner, drygt 10 

miljarder i [ 16 ] penningvärde, förlorade. Småspararna 

världen över, de som investerat sina sparslantar i den nya 

flugan, debentures, andelsbevis utan rösträtt, fick ingenting. 

Hela konkursen i Kreuger & Toll var inte helt genomförd 

förrän efter nio år, 1941. 

Lagen ändrades

Möjligen hade de ekonomiska efterverkningarna blivit ännu 

mer omfattande om inte den dåvarande svenska regeringen, 

på drygt ett dygn, lyckats få igenom en ny lag om 

moratorium, [ 17 ] med betalningar för skulder. Redan halv 

elva på kvällen den 12 mars hade lagutskottet ett förslag 

framme. Riksdagens arbetsordning krävde dock att plenum 

måste anmälas före klockan 18 dagen innan, vilket gjorde att 

frågan inte kunde avgöras [ 18 ] under de första timmarna 

efter midnatt, natten till måndag. Klockan 01.30 hölls sedan 

konselj på slottet, och den nya lagen utfärdades omedelbart. 

Det gav ett visst andrum i hanteringen av konkursen som 

också höll den svenska aktiebörsen stängd i en vecka. Den 

rekordsnabba ändringen av lagen om moratorium, som [ 19 ] 

bara hade kunnat utfärdas vid krig eller krigsfara, [ 20 ] också 

om både det ekonomiska och politiska allvar som utlöstes av 

det dödande skottet på Avenue Victor Emanuel.  

Svarsalternativ

[ 14 ] KK:Skd14 

a) utnämnas

b) tillskrivas

c) skänkas

d) doneras 

[ 15 ] KK:Skd15 

a) kablades

b) föreskrevs

c) reducerades

d) dikterades

[ 16 ] KK:Skd16 

a) dåtidens

b) tidens

c) framtidens

d) dagens

[ 17 ] KK:Skd17 

a) framförhållning

b) planering

c) tillfälle

d) anstånd

[ 18 ] KK:Skd18 

a) fastän

b) ändå

c) än

d) förrän

[ 19 ] KK:Skd19 

a) ofta

b) samtidigt

c) tidigare

d) snart

[ 20 ] KK:Skd20 

a) vittnar

b) faktiskt

c) knappast

d) sannolikt
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Del 2.2. Grammatik 

I den här delen av provet växlar du mellan ett antal 

olika situationer där personer samtalar med varandra.  

I varje repliksvar finns en lucka och till varje lucka fyra 

alternativ för dig att välja bland. Markera det alternativ 

som bäst passar in i sammanhanget. 

Varje utbyte av repliker äger alltså rum i en ny situation!

[ 21 ] KK:Lucka 5 

[ 22 ] KK:Ga2 

När träffades ni första gången? 

Minns du det? 

Det måste ha varit strax efter nyår. 

Hon [ 21 ] här bara några veckor då. 

Hon kom ju i slutet av december. 

a) bodde

b) har bott

c) hade bott

d) skulle ha bott

Känner du till var han bor 

nuförtiden? 

Så vitt jag vet bor han fortfarande 

kvar på [ 22 ].  

a) samma gamla adress

b) samma gammal adress

c) samma gamla adressen

d) den samma gamla adressen
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[ 23 ] KK:Ga4 

[ 24 ] KK:Ga8 

[ 25 ] KK:Ga9 

Så du är alltså ganska besviken på 

hur värden skött underhållet? 

Absolut, det är alldeles obegripligt  

[ 23 ] kylen lagad trots alla gånger vi 

har påtalat felet. 

a) varför har vi inte fått

b) varför har inte vi fått

c) varför vi har inte fått

d) varför vi inte har fått

Vad fint du spelar! Jag visste inte att 

du spelade gitarr. 

Jo, det gör jag. Det  [ 24 ]. 

a) har jag fått från tonåren

b) har jag lärt mig från tonåren

c) har jag gjort under tonåren

d) har jag kunnat sedan tonåren

Så ni träffades inte när du kom hem 

från jobbet? 

Nej, jag satt fast i trafiken, så [ 25 ]. 

a) han hade redan då gått

b) han redan hade då gått

c) då redan hade han gått

d) då hade han redan gått
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[ 26 ] KK:Ga15 

[ 27 ] KK:Ga17 

[ 28 ] KK:Ga18 

Men hur ska ni göra om din brors 

familj också flyttar hit? De kan ju 

inte bo hemma hos er. 

Nej, men om vi [ 26 ] en större 

lägenhet, så… 

a) har

b) hade

c) ska ha

d) kommer att ha

Är du besviken på hur det går för 

henne i skolan? 

Inte det minsta! Tänk vad mycket 

svenska [ 27 ] lärt sig! Det är 

fantastiskt! 

a) hon har redan

b) hon redan har

c) har hon redan

d) redan har hon

Så du provade aldrig medicinen då? 

Inte en enda gång? 

Nej, jag greps av en väldig oro precis 

när jag [ 28 ] den första tabletten. Så, 

nej… 

a) svalde

b) hade svalt

c) skulle svälja

d) skulle ha svalt
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[ 29 ] KK:Ga19 

[ 30 ] KK:Ga20 

[ 31 ] KK:Gb1 

Var inte det en väl stark reaktion? 

Känner han sig desperat? 

Det är möjligt. Vi talar ju om en 

person som [ 29 ].  

a) har inga alls pengar kvar

b) har alls inga pengar kvar

c) inte alls några pengar har kvar

d) inte har några pengar alls kvar

Ångrar du nu att du inte tog kontakt 

med henne innan hon blev sjuk? 

Självklart, det [ 30 ]. Men det är så 

dags nu.  

a) borde jag

b) bör jag göra

c) borde jag göra

d) borde jag ha gjort

Är du inte glad att du hann se 

problemen i skolan innan Saga 

började där? 

Om det ändå [ 31 ] . Hon hann gå en 

hel termin innan problemen 

uppdagades. 

a) vore så väl

b) var så dags

c) inte vore så

d) var väl så
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[ 32 ] KK:Gb2 

[ 33 ] KK:Gb8 

[ 34 ] KK:Gb9 

Tog du aldrig tåget till Stockholm 

igår? 

Nej, jag [ 32 ] av sjukdom precis när jag 

skulle kliva på. 

a) skulle drabbas

b) hade drabbats

c) drabbades

d) skulle ha drabbats

Träffade du Clara i helgen? 
Ja, det gjorde jag. Hon hade [ 33 ] med 

sig. 

a) hennes söta bebis

b) sin söta bebis

c) hennes söta bebisen

d) sin söta bebisen

Perssons köpte visst det där gamla, 

nedgångna huset på Skogsgatan. 

Säger du det? De kommer garanterat 

[ 34 ] problemen med gamla hus allt 

eftersom. 

a) att bli varse

b) att ha blivit varse

c) att ska ha blivit varse

d) att bli inte varse
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[ 35 ] KK:Gb13 

[ 36 ] KK:Gb16 

[ 37 ] KK:Gc12 

Blev du rädd när det åskade i 

helgen? 

Ja, hjärtat slog så att jag trodde att 

det [ 35 ] . 

a) ska sprängas

b) sprängas

c) skulle sprängas

d) skulle ha sprängts

Jag ser att din bror står ute i regnet 

och grillar. 

Han vill aldrig laga mat inomhus. 

[ 36 ] grillen istället. 

a) Alltid han ska tända

b) Tända ska han alltid

c) Han ska alltid tända

d) Ska han alltid tända

Jag kuggade på teoriprovet till 

körkortet! 

Ett [ 37 ] bara bra för att träna upp sig. 

a) första försöket var

b) första försök är

c) första försöken är

d) första försöket är
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[ 38 ] KK:Gc9 

[ 39 ] KK:Gc18 

[ 40 ] KK:Gc5 

Jag trodde att du skulle komma till 

mig igår. 

Jo, jag [ 38 ] men jag fastnade i 

trafiken.  

a) ska komma

b) kommer

c) skulle komma

d) hade kommit

Anette är ingen särskilt duktig 

cyklist. 

Men som [ 39 ] är hon mycket skicklig! 

a) en bilförare

b) bilförare

c) den bilföraren

d) bilförarna

Vad tycker ni om mina betyg? Matematikbetyget [ 40 ] att du försöker 

höja till nästa gång.  

a) gärna vi ser

b) vi såg gärna

c) vi har gärna sett

d) ser vi gärna
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Del 2.3. Text 2 
Ske-2014 

SYFTET MED personuppgiftslagen är att skydda människor mot 

att deras personliga integritet [ 41 ] genom behandling av 

personuppgifter. 

När gäller lagen? 

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller när behandlingen 

av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad. De 

gäller även för manuell behandling av personuppgifter om de 

ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling 

som är tillgänglig för sökning eller sammanställning [ 42 ] 

särskilda kriterier.  

Personuppgiftslagen gäller inte om det skulle [ 43 ] mot tryck- 

eller yttrandefriheten. [ 44 ] finns också för journalistiska 

ändamål eller konstnärligt och litterärt [ 45 ]. Om det i en 

annan lag eller förordning finns bestämmelser som [ 46 ] från 

personuppgiftslagen är det de bestämmelserna som gäller. 

Om behandlingen av personuppgifter görs uteslutande för  

[ 47 ] ändamål gäller inte heller personuppgiftslagen. 

Svarsalternativ

[ 41 ] KK:Ske1 

a) kränks

b) förvaltas

c) skyddas

d) sprids

[ 42 ] KK:Ske2 

a) gällande

b) enligt

c) dock

d) förutom

[ 43 ] KK:Ske3 

a) stoppa

b) stöta

c) strida

d) stävja

[ 44 ] KK:Ske4 

a) Ansatser

b) Avsikter

c) Följder

d) Undantag

[ 45 ] KK:Ske5 

a) verksamhet

b) skapande

c) frihet

d) gärning

[ 46 ] KK:Ske6 

a) separerar

b) deltar

c) avviker

d) begränsar

[ 47 ] KK:Ske7 

a) avskilda

b) privata

c) själviska

d) diskreta
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Vad står det i lagen? 

I personuppgiftslagen hittar man vilka grundläggande krav 

som gäller när man ska behandla personuppgifter. Där anges 

bland annat att personuppgifter endast får samlas in för 

ändamål som är särskilda, [ 48 ] angivna och [ 49 ]. 

Uppgifterna får därefter inte behandlas för något ändamål 

som är [ 50 ] med de ändamål som de ursprungligen samlades 

in för. Den personuppgiftsansvarige får inte heller behandla 

fler personuppgifter än vad som är nödvändigt [ 51 ] 

ändamålet och ska också se till att uppgifterna är riktiga och 

relevanta.  

[ 52 ] är att behandling av personuppgifter är tillåten endast 

om den registrerade har lämnat sitt [ 53 ], det vill säga 

godkänt behandlingen. [ 54 ] den regeln finns det omfattande 

undantag.

Svarsalternativ

[ 48 ] KK:Ske8 

a) obegränsat

b) uteslutande

c) tvetydigt

d) uttryckligt

[ 49 ] KK:Ske9 

a) berättigade

b) beständiga

c) betydelselösa

d) beskedliga

[ 50 ] KK:Ske10 

a) oersättligt

b) i harmoni

c) i enlighet

d) oförenligt

[ 51 ] KK:Ske11 

a) i paritet med

b) oaktat

c) med hänsyn till

d) jämfört med

[ 52 ] KK:Ske12 

a) Huvudinvändningen

b) Huvudsatsen

c) Huvudargumenten

d) Huvudregeln 

[ 53 ] KK:Ske13 

a) samtycke

b) samverkan

c) samhörighet

d) samfällighet

[ 54 ] KK:Ske14 

a) Från

b) Ur

c) Om

d) På
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Exempel på undantag är om behandlingen är nödvändig för 

att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras, för att 

[ 55 ] intressen för den registrerade ska kunna skyddas, om 

behandlingen är nödvändig i samband med 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Det 

finns också undantag när det gäller myndigheters register, 

till exempel inom polisen eller sjukvården.  

Om behandlingen avser känsliga uppgifter, personnummer, 

uppgifter om lagöverträdelser eller överföring av 

personuppgifter till tredjeland finns ytterligare 

begränsningar.  

Det är viktigt att den personuppgiftsansvarige redan innan 

en personuppgiftsbehandling påbörjas, gör klart om 

behandlingen ska [ 56 ] på samtycke från de registrerade eller 

på någon annan bestämmelse.  

En viktig del i integritetsskyddet är att den registrerade 

informeras om att hans eller hennes personuppgifter 

behandlas. Personuppgiftslagen innehåller [ 57 ] regler om 

kravet på information till den registrerade. Datainspektionen 

har också gett ut allmänna råd där man kan läsa mer om 

dessa regler.  

Strukturerat eller ostrukturerat material? 

De nu beskrivna reglerna, de så kallade hanteringsreglerna, 

gäller för behandling av personuppgifter i strukturerat 

material, som exempelvis dataregister, databaser och ärende- 

och dokumenthanteringssystem. För behandling av 

personuppgifter i ostrukturerat material gäller en förenklad 

reglering.  

Exempel på ostrukturerat material är [ 58 ] text i 

ordbehandlingsprogram och på Internet, ljud- och 

bildupptagningar och e-postbrev. Undantaget kan också 

omfatta enkla strukturer som klasslistor och listor över 

anställda, om inte materialet ingår i eller ska infogas i en 

databas med en personuppgiftsanknuten struktur, till 

exempel ett ärendehanteringssystem.  

[ 59 ] till att hanteringsreglerna inte gäller ostrukturerat 

material är att man velat underlätta för sådan vardaglig 

hantering av personuppgifter som inte [ 60 ] integritetsrisker. 

[...]  

Svarsalternativ

[ 55 ] KK:Ske15 

a) obetydliga

b) vitala

c) perifera

d) illegitima

[ 56 ] KK:Ske16 

a) grundas

b) klargöras

c) förläggas

d) statueras

[ 57 ] KK:Ske17 

a) knapphändiga

b) motstridiga

c) ungefärliga

d) utförliga

[ 58 ] KK:Ske18 

a) uppbruten

b) versal

c) löpande

d) förkortad

[ 59 ] KK:Ske19 

a) Inledningen

b) Introduktionen

c) Anledningen

d) Öppningen

[ 60 ] KK:Ske20 

a) undergräver

b) medför

c) strider mot

d) omkullkastar
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Svarshäfte – Del 2: Språkfärdighet svenska 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk 

 

Om övningsprovet 

Kammarkollegiets övningsprov inför auktorisationsprovet för tolkar bygger på samma 

kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla 

frågor och uppgifter. Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att 

genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och 

svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje 

delprov. 

Observera att övningsprovet inte är ett diagnostiskt prov så det finns ingen garanti att ditt 

resultat blir exakt detsamma i ett skarpt prov som i detta övningsprov. 

Lycka till! 
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Svarshäfte – Del 2: Språkfärdighet svenska 
Skriftligt prov för auktorisation som tolk

FACIT 
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Del 2.1 Text 1 Skd-2014 

Nr     poäng 

1. a b c d  

2. a b c d  

3. a b c d  

4. a b c d  

5. a b c d  

6. a b c d  

7. a b c d  

8. a b c d  

9. a b c d  

10. a b c d  

11. a b c d  

12. a b c d  

13. a b c d  

14. a b c d  

15. a b c d  

16. a b c d  

17. a b c d  

18. a b c d  

19. a b c d  

20. a b c d  

Summa  

ÖVNINGSPROV



Frågehäfte Sida 22 av 23 ÖVNINGSPROV 

Del 2.2 Grammatik 

Nr nr 

21. a b c d 

22. a b c d 

23. a b c d 

24. a b c d 

25. a b c d 

26. a b c d 

27. a b c d 

28. a b c d 

29. a b c d 

30. a b c d 

31. a b c d 

32. a b c d 

33. a b c d 

34. a b c d 

35. a b c d 

36. a b c d 

37. a b c d 

38. a b c d 

39. a b c d 

40. a b c d 

Summa 

ÖVNINGSPROV



Frågehäfte Sida 23 av 23 ÖVNINGSPROV 

Del 2.3 Text 2 Ske-2014 

Nr poäng 

41. a b c d 

42. a b c d 

43. a b c d 

44. a b c d 

45. a b c d 

46. a b c d 

47. a b c d 

48. a b c d 

49. a b c d 

50. a b c d 

51. a b c d 

52. a b c d 

53. a b c d 

54. a b c d 

55. a b c d 

56. a b c d 

57. a b c d 

58. a b c d 

59. a b c d 

60. a b c d 

Summa 

ÖVNINGSPROV




