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Råd & Rön

Råd & Rön är Sveriges enda tidning med oberoende tester. Vi publicerar omkring 50 
tester och granskningar per år! Vi har testat diskmaskiner, mediespelare, kombinerade 
tvätt- och torkmaskiner och granskat hur miljövänliga mobiltelefoner är. Vi har också 
uppdaterat Svarta listan med nya företag du bör undvika. Läs också våra artiklar om 
riskfyllda kosttillskott, den nya GDA-märkningen på mat, att veckopeng lär barn 
ekonomi, byggfelsförsäkringen och mycket mer. Den produkt som får högst samlat 
betyg i ett test kan få utmärkelsen “Råd & Rön Bäst i Test”. Märkningen gör det extra 
tydligt för konsumenten vilken produkt som har fått bäst betyg och försvårar för 
tillverkare att själva utnämna sina produkter till testvinnare.

Råd & Rön är en bra tidning för dig som vill förenkla din vardag. Den ger dig klara 
och raka besked om varor och tjänster. Har du Råd & Rön behöver du inte ägna så 
mycket tid åt att kartlägga och undersöka vad som passar dig bäst i det 
överväldigande utbudet. Vi erbjuder dig en mängd tester varje år där du ser vilka 
produkter som är bra och motsvarar dina behov.  
För att kunna läsa allt material på webbplatsen måste man logga in. Är du inte 
prenumerant på tidningen eller har köpt tillgång till webbplatsen kan du köpa tillgång till 
testerna och granskningarna via telefon eller sms för 25 kronor styck. En del tester och 
granskningar är fria att läsa gratis.

Prenumerera på Råd & Rön

Här kan du teckna en prenumeration 
på Råd & Rön. Välj mellan att få tidningen  
i brevlådan, tillgång till webbplatsen,  
taltidning eller ge bort en prenumeration.
När du klickar på en länk kommer du till 
Prenservice som tar hand om vårt  
prenumerantregister. Obs! Priserna  
gäller endast inom Sverige.
Se aktuella priser för utlandet.

57femtiosju

Nu kan jag …    övning
… fundera kring framtida innovationer.      1, 2, 3, 8
… samtala om förändringar genom tiderna.      2
… diskutera för- och nackdelar med tekniska framsteg.      3
… utbyta åsikter om manipulerade näringsämnen.      4
… reflektera över nanoteknologi.      5
… stämma träff med någon.      6
… dryfta habegär och tekniska frestelser.      7
… använda mig av uttryck som gör en diskussion smidig.      8
… hitta nyttig konsumentinformation.       Nyttiga tips
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Läs texten! Vad tycker du om Råd och Rön?

Nyttiga tips!
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Brokiga och udda biografier8 Hur bor man i Sverige?1 Hur bor man i Sverige?1

70 sjuttio
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7  Veckobladet
 Välj en av följande artiklar. 
 Skriv upp uttryck som hjälper dig att berätta vad den handlar om. 
 Stäng sedan boken och berätta för gruppen!

 
        

Han lär vara nummer fem på listan  
över de rikaste männen i världen

Det visade sig tidigt, att den lille gossen Ingvar, invandrarbarn från 
Tyskland i tredje generationen, var en riktig stjärnförsäljare: Redan vid fem 
års ålder sålde han en massa olika saker. När han blev lite äldre cyklade han 
runt i bygden för att sälja allt från julglitter till fisk. Född 1926 växte han 
upp i Småland på gården Elmtaryd i Agunnaryds socken. Efter skolan 
utbildade han sig till snickare. Namnet på det idag gigantiska företaget 
bildade han av initialerna på sitt namn och sin hembygd: Ingvar Kamprad 
från Elmtaryd i Agunnaryd. 

Hon behärskar sju olika språk

Silvia Sommerlath föddes 1943 i Heidelberg. Hon tog studenten 20 år 
senare i Düsseldorf och därefter utbildade hon sig till tolk i München. 
Hon talar sex olika språk: tyska, engelska, franska, svenska, spanska och 
portugisiska och behärskar dessutom teckenspråket. När hon arbetade som 
utbildningsvärdinna för de olympiska sommarspelen i München 1972, 
träffade hon sin blivande make: Sveriges dåvarande kronprins Carl Gustaf. 
De förlovade sig den 12 mars 1976.

Platinaskiva för Agnetha Fältskog

Åse Agnetha Fältskog är en känd svensk popsångerska. Under många år 
var hon en av de fyra världsberömda ABBA-sångarna. Hon föddes 1950 i 
Jönköping och började tidigt ta pianolektioner. Vid 15 års ålder slutade hon 
skolan för att ägna sig helt åt musiken. Hon gjorde karriär som sångerska 
och låtskrivare. Sedan drog hon sig tillbaka, men efter 17 år gjorde hon 
come back 2004 med singelskivan “If I Thought You’d Ever Change Your 
Mind”. Hennes album My Colouring Book 2004 blev en stor succé och för den 
fick hon också en platinaskiva.
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