


”Instruktioner” – typ 

• De flesta frågor bygger på Google-sökningar i 

Sverige de senaste 12 månaderna. Det framgår 

om frågan gäller världen. 

• Google Trends-bilderna visar ju söktrycket under 

hela året. Men svaret avser den summering som 

finns bredvid tidsaxeln. 

• Tanken är att frågan ska fånga en aktuell fråga 

eller företeelse. Risken är stor att det är jag som 

varit förvirrad om detta inte blir tydligt för er som 

spelar.

• Och gott nytt år, hörni. 



Intro-fråga

Så att alla ska fatta hur det går till. 

1: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 2016: 

McDonalds eller Burger King?



Samhälle

Det har varit mycket politik under året. Som 

vanligt. Men några ministrar har varit mer 

synliga än andra. Eller i större behov av 

Google kanske. 

2: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Magdalena Andersson eller Anders 

Ygeman?

3: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Riksdagen eller Regeringen?



Samhälle - forts

Debatten om öppenhet och landsgränser har också 

varit het. 

4: Vad sökte svenska folket mest på under 2016: 

Svenska Kyrkan eller Sverigedemokraterna?

5: Följdfråga: Svenska Kyrkan har drabbats av kritik 

för bland annat dyrbara utlandsresor under året. Hur 

många är med i Svenska Kyrkan? 

6: Vilken månad går flest ur kyrkan enligt statistiken? 



Samhälle - forts

Två stora trender handlar om städernas 

utveckling och digitaliseringens framfart. 

7: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Urbanisering eller Digitalisering?

8: Vilka är Sveriges fem största tätorter? 

(Bonus om man kan de 10 största)



Samhälle - forts

Mediebilden blandar glatt stort och smått, 

nära och långt borta. 

9: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Syriska inbördeskriget eller 

Gävlebocken?

10: Hur många dagar fick bocken i Gävle stå 

innan den brann upp?



Samhälle - forts

USA-valet har ingen missat såklart.

11: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Donald Trump eller Hillary Clinton?

12: Vad står ”J” för i Donald J Trump?

13: Hillary Clinton har representerat New York 

i senaten. Men var är hon född?



Kultur

Årets boksnackis är väl – tja, italiensk eller 

brittisk?

14: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 

2016: Elena Ferrante eller J K Rowling?

Men hur står sig böckerna mot norsk 

ungdomskultur?

15: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Skam eller Ferrante?



Kultur - forts

16: I vilken stad utspelar sig Ferrantes böcker?

17: Vad heter vänninnorna som Ferrantes berättelse 

handlar om?

18: Vad heter den senaste filmen baserad på J K 

Rowlings böcker?

19: Hur många säsonger av Skam har sänts i Norge?



Kultur - forts

Ett antal musikaliska ikoner gick ur tiden 

2016. 

20: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 

2016: David Bowie eller Prince?

21: Hur gammal blev David Bowie?

22: Hur gammal blev Prince?



Kultur - forts

23: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 

2016: Lenoard Cowen eller Bob Dylan?

Totalt har 108 nobelpris i litteratur delats ut.

24: Hur många svenskar har fått Nobels 

litteraturpris?

25: Hur många kvinnor har fått Nobels 

litteraturpris?



Kultur - forts

Jonas Gardell är ständigt aktuell och firar 30 

år som artist nästa år. 

26: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Jonas Gardell eller Malena Ernman?

27: Var är Jonas Gardell uppvuxen?

28: Var är Mark Levengood född? 

29: Och var är Mark Levengood uppvuxen? 



Kultur - forts

30: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Paradise Hotel eller På spåret?

31: Vilket par vann Paradise Hotel: var det 

Anna Bohman och Alex D’Rosso eller var det 

Hampus Marcussen och Felicia Faradi?

32: Vilka vann På spåret förra året?



Kultur - forts

Superartisterna har hälsat på Sverige (och 

Stockholm) under 2016. 

33: Vad sökte svenska folket mest på under 2016: 

Rihanna eller Beyonce?

34: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 2016: 

Rihanna eller Beyonce?

35: Båda dessa artister spelade i Stockholm i somras. 

Vem av dem spelade först?



Kultur - forts
36: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 2016: Tinder 

eller Snapchat?

Sanna Nielsen var ju årets julvärd i SVT. Pernilla 

August ska läsa dikt på Skansen. 

37: Vad sökte svenska folket mest på under 2016: 

Sanna Nielsen eller Pernilla August?

38: En och samma uppläsare från 1902 till och med 

1955 läste Tennysons dikt (med några uppehåll): 

vem?

39: Loa Falkman lyckades missa själva tidpunkten för 

årsskiftet. Vilket år var det han läste?



Sport

40: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Manchester United eller Zlatan 

Ibrahinmovic?

41: Vad sökte VÄRLDEN mest på under 

2016: Manchester United eller Zlatan 

Ibrahinmovic?

42: Vilken månad spelade Zlatan sin sista 

match för PSG?

43: När spelade han sin första för Manchester 

United?



Teknik

44: Vad sökte svenska folket mest på under 2016: 

Samsung eller Apple?

45: Samsung hade problem med en modell som i 

värsta fall kunde börja brinna. Vad hette den?

46: Vad heter den version av USB-port som bland 

annat Apple valt att använda på sina nya bärbara 

datorer?



Teknik - forts

47: Vad sökte svenska folket mest på under 

2016: Google eller Facebook? (Alltså 

sökordet Google…)



SVAR



Världen söker mer på McDonalds än 

på Burger King under 2016. 



SAMHÄLLE



Fråga 2



Fråga 3



Svenska Kyrkan – Sverigedemokraterna
Svenska Kyrkan har drabbats av kritik för bland annat 
dyrbara utlandsresor under året. Hur många är med i 
Svenska Kyrkan? 

(6,2 miljoner)

Vilken månad går flest ur kyrkan enligt statistiken? 

(oktober – 20 374. Juni: 13 311 och september 
12 460)

Fråga 4,5,6



Urbanisering – Digitalisering

Vilka är Sveriges fem största tätorter:

Sto-Gbg-Malmö-Uppsala-Västerås

Örebro-Linköping-Helsingborg-Jönköping-
Norrköping



Syriska inbördeskriget –

Gävlebocken
Hur många dygn fick bocken i Gävle stå innan 
den brann upp?

(0)



Donald Trump – Hillary Clinton

Vad står J för i Donald J Trump?

(John)

Hillary Clinton har ju bott i Arkansas och representerat New 
York i senaten. Men var är hon född?

(Chicago)



KULTUR





Elena Ferrante – J K Rowling
Skam - Ferrante

Ferrante är ju en pseudonym som skrivit tre mycket populära böcker om två väninnor. 

Var utspelar sig handlingen?

Och vad heter väninnorna?

(Neapel, Elena och Lila)

Vad heter den senaste filmen baserat på J K Rowlings böcker?

(Fantastiska vidunder och var man hittar dem)

Hur många säsonger av Skam har sänts i Norge?

(3)



David Bowie – Prince
Bowie dog 10 januari, Prince dog 21 april.

Hur gammal blev David Bowie? 

(69 år) 

Hur gammal blev Prince? 

(57 år) 



Leonard Cohen – Bob Dylan
Totalt har 108 nobelpris i litteratur delats ut. Hur många har varit svenskar?

(Fram till 2016 har åtta av pristagarna varit svenskar: Selma Lagerlöf, Verner von 
Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt, Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson, Harry 
Martinson och Tomas Tranströmer, samt tyskfödda Nelly Sachs som flyttade till Sverige 
1940, 26 år innan hon fick Nobelpriset.)

Hur många har varit kvinnor?

(Fjorton av pristagarna har varit kvinnor: Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid 
Undset, Pearl S. Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine Gordimer, Toni 
Morrison, Wisława Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing, Herta Müller, Alice 
Munro och Svetlana Aleksijevitj)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
https://sv.wikipedia.org/wiki/Verner_von_Heidenstam
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Axel_Karlfeldt
https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4r_Lagerkvist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eyvind_Johnson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_Martinson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Transtr%C3%B6mer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs
https://sv.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grazia_Deledda
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Undset
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pearl_S._Buck
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nadine_Gordimer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toni_Morrison
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek
https://sv.wikipedia.org/wiki/Doris_Lessing
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herta_M%C3%BCller
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alice_Munro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Aleksijevitj


Jonas Gardell – Malena Ernman

Jonas Gardell firar 30 år som artist nästa år, med 

en show kallad ”30 år tillsammans”. 

Var är Jonas Gardell uppvuxen? 

(Enebyberg)

Jonas Gardells partner heter ju Mark Levengood. 

Var är han född? Och var växte han upp?

(Militärbas i North Carolina, Helsingfors)



Paradise Hotel – På spåret
Som ni vet stod finalen i Paradise Hotel mellan Anna 
Bohman, 24, och Alex D’Rosso, 25, och Hampus Marcussen, 
23, och Felicia Faridi, 20. Vilket par vann? 

(Anna Bohman, 24, och Alex D’Rosso, 25)

Ni minns säkert även vem som vann På Spåret förra året. 
Vilka?

(Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl)



Rihanna - Beyonce

Vad hette Rihannas turné 2016. 

(”Anti World Tour”)

Vad hette Beyonces turné 2016? 

(“The Formation World Tour”)

Båda spelade i Stockholm sommaren 2016. I vilken ordning kom de? 

(Rihanna 3 juli ; Beyonce 26 juli)







Sanna Nielsen – Pernilla August
En och samma uppläsare från 1902 till och 
med 1955 (med vissa avbrott och på slutet 
bara i radio). Vem?

(Anders De Wahl)

Loa Falkman missade ju själva tolv-slaget. När 
läste han? (2014)



SPORT





ManU – Zlatan

Zlatan bytte ju klubb i år från PSG till 

Manchester United. 

När lämnade han PSG? När spelade han 

första matchen för ManU?

(14 maj, 7 augusti)



TEKNIK



Samsung – Google

Samsung – Apple

Tinder – Snapchat

Under året hade Samsung problem med en produkt som kunde börja 

brinna. Vad hette den?

(Samsung Note 7)

Apples nya datorer som lanserades under året har fått kritik för att ha för 

få anslutningar. Men en ny USB-port gillas av de flesta. Vilken modell av 

USB-port är det som Apple numera använder? 

(USB typ C)





Google – Facebook

Fejknyheter har blivit en stor snackis under hösten i samband med 

det amerikanska presidentvalet. Ett land har pekats ut, där unga 

”entreprenörer”, skriver klickvänliga rubriker, ofta helt påhittade, för 

att dra trafik och tjäna pengar. 

TrumpVision365.com

USConservativeToday.com

DonaldTrumpNews.co

Vilket land är det som blivit utpekat?

Macedonian town of Veles (population 45,000)




