
SÄNDNINGSDATUM: 2013-07-17
PRODUCENT: ANNA LINDSJÖÖ ERSÖZ
PEDAGOG: MATTIAS BJÖRKLUND
KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE

Program 3: “Konsumentmakt - finns den?”

De övergripande frågorna till varje avsnitt fördjupas i lärarhandledningen.

Använd internet för att ta reda på vad de olika begreppen betyder och hur dessa samverkar innan ni diskuterar 
frågorna. Alla ståndpunkter du anför ska ha en faktagrund. 

ARBETSBLAD
Programnummer: 650103225/tv3

Inslag 1: “Är shopping ett måste för tillväxt?“

Att diskutera:

1. Vad är egentligen tillväxt och vad mäter den?
2. Varför driver konsumtionen tillväxten?
3. Vad är full sysselsättning?
4. Varför är en tillväxt på 3% både nödvändig och omöjlig på längre sikt?
5. Varför shoppar vi egentligen när garderoben räcker i åtta år framåt? Försök att komma på olika 
     anledningar och vikta dessa mot varandra för att bestämma vad som är huvudanledningen. De som uttalar       
     sig i programmet anför en mängd tänkbara orsaker!
6. Tror du att det finns en koppling mellan konsumtion och nytänkande i samhället, att konsumtionen leder 
     till ett mera dynamiskt samhälle?
7. Vår konsumtion är inte hållbar! Är det rimligt att andra människor än vi i Sverige får konsumera mindre så 
     att vi kan konsumera mer? Förklara hur detta har uppstått ur ett historiskt perspektiv!



Inslag 2: ”Jag frågar trevligt men vet vad jag vill”

Att diskutera:

1. Vad är egentligen konsumentmakt?
2. Har du någon konsumentmakt och hur tror du den utövas bäst?
3. Håller du med om att mindre företag är snällare än stora transnationella företag?
4. Undviker du varumärken och vad vinner du på det?

Att arbeta vidare med:

a. Konsumentmakt används ibland av politiker för att sätta press på en annan stat, exempelvis en diktatur – 
detta kallas för embargo. Leta reda på några handelsembargon och ta reda på vad de har lett till? Är det ett 
effektivt vapen mot oönskade regimer?

b. Vad tycker ni är viktigt att veta om en produkt innan ni köper den? Diskutera och ta reda på mer om en 
valfri produkt.

c. Vilka behov har vi egentligen och måste man alltid lösa detta genom att shoppa? I Malmö har man löst det 
genom en lånemarknad. Läs nedanstående artikel och fundera på om du tror att detta system är en bra idé? 
Skulle du kunna tänka dig att låna det du behöver?

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/i-malmo-kan-du-dela-garderob-med-hela-stan_8211148.svd

Att arbeta vidare med:

a. Vi shoppade 2012 för 622 000 000 000 kronor (622 miljarder kronor)! Hur mycket pengar är det mätt i va-
ror och vad skulle denna summa räcka till om man använde den annorlunda? Ta reda på vad saker och ting 
kostar i samhället och gör en alternativ budget!

b. Förklara hur samhället skulle kunna utvecklas utan en tillväxt på 3% årligen! För att upptäcka alternativa 
världen kan du undersöka och använda begreppen HDI och BLI:

http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/00000000000
http://hdr.undp.org/en/statistics/



Inslag 3: ”Så lyckades en enda person förändra svensk livsmedelsindustri”

Att diskutera:

1. Tycker du att du vet tillräckligt om ingredienserna i vår mat?
2. Blir vi lurade i mataffären?
3. Hur tror du att konsumenterna kan påverka innehållet i matprodukterna?
4. Varför tror du Mats-Erics bok ”Den hemlige kocken” kom att påverka producenter och konsumenter så 
    mycket?

Att arbeta vidare med:

a. Är maten vi äter av tillräckligt hög 
kvalitet? Diskutera!

b. Vad kostar egentligen maten och vad 
i består skillnaden mellan hög och låg 
kvalitet på maten? Jämför pris och kvalitet 
genom att jämföra nedanstående nätbu-
tiker.

http://www.mathem.se/pages/startpage/
default.aspx
http://www.cooponline.se/
http://www.natlivs.se/

Inslag 4: ”300 kr i kompensation för misslyckad semester”
 

Att diskutera:

1. Vad innebär en reklamation och vad krävs för att man ska få reklamera varan?
2. Varför kan det vara svårt att reklamera en vara, exempelvis en mobiltelefon?
3. Varför är det bra att sluta ett tydligt avtal med butiken om varan inte levereras direkt?
4. Varför är det klokt att inte förskottsbetala en vara?
5. Vilka för- och nackdelar finns det med att anmäla en reklamation i Allmänna reklamationsnämnden?
6. Varför är det viktigt att dokumentera en misslyckad paketresa?
7. Har man alltid rätt till öppet köp och bytesrätt?



Att arbeta vidare med:

a. Ta reda på exakt vad som gäller för att få reklamera en vara och svara på om du får reklamera varan om:
I. Varan var trasig när du öppnade förpackningen
II. Du ångrade inköpet efter att du öppnade förpackningen
III. Du ångrade inköpet innan att du öppnade förpackningen
IV. Varan saknade bruksanvisning
V. Varan var sämre än väntat även om den var begagnad.

b. Ta reda på exakt vad som gäller för att få reklamera en tjänst och svara på om du får reklamera tjänsten 
     om:
I. Reparatören/hantverkaren utförde mer arbete än vad du hade beställt
II. Du inte fick ett specificerat kvitto
III. Den fasta elinstallationen gick sönder efter fem år
IV. Reparatören/hantverkaren utförde arbete för att din produkt annars skulle varit farlig, exempelvis nya 
       bromsar på din bil.

http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/

c. Googla även konsumentvägledning och din hemkommun för att komma i kontakt med din lokala 
    konsumentvägledare.


