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HÄR KOMMER KUNGEN  

 

LÖN 
 

Viktiga ord i programmet: 

 
lön 
arbete 
månadslön 
provision 
timlön 
gage 
ob 
semester 
husrum 
slavar 
strejk 
 
Kommer du ihåg? 
 

1. När får man lön? 

2. Vilken slags lön är vanligast; månadslön, timlön eller provision? 

3. Hur fungerar provision? 

4. Vad är ob-tillägg? Vem får det och varför? Förklara med egna ord så att någon 

som är lite yngre än vad du är förstår. 

Fundera mera 

 I vilka yrken tror ni att det är vanligast med provision? Varför då? 

 Vilket yrke tycker ni borde ha högst lön? Veterinär, lokalvårdare, vägarbetare? 

Förklara hur ni tänker! 

 Ibland använder vi uttryck som ”jobba för slavlön” eller ”det är ett riktigt 

slavarbete”. Varifrån kommer uttrycken och vad betyder de? 

 Finns det slavar i världen idag? Nej, det är förbjudet enligt länders lagar och FN:s 

mänskliga rättigheter säger att ingen kan äga någon annan. Men kan det finnas 

slavar ändå? Kommer ni på några som lever nästan som om de vore slavar? 

 Vad ska en lön räcka till? Gör en lista och jämför med varandra. 

 Vad kan den som arbetar och som inte är nöjd med sin lön göra? Ge några olika 

förslag. 

 

Ta reda på mer 
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 Ta reda på hur vilken lön några olika yrken har. Välj från listan – det är några av 

Sveriges vanligaste yrken – eller välj några som du är intresserad av. På 

allastudier.se eller lonestatistik.se hittar du mer om olika löner. 

o försäljare 

o barnskötare  

o övrig kontorspersonal 

o systemerare och programmerare 

o lastbils- och långtradarförare 

o byggnadsträarbetare 

 

 I Sverige kan man få bidrag av staten. Alla som studerar kan få studiebidrag, alla 

som har barn får barnbidrag och den som har svårt att få lönen att räcka kan få 

bostadsbidrag. Ta reda på lite mer om studiebidrag, bostadsbidrag och 

barnbidrag. Hur mycket pengar får man och vem kan få dessa bidrag? 

Visste du att… 

I programmet om Här kommer kungen – skatt pratar kungen om sitt apanage. Det är ett 

slags lön som vår riktiga kung Carl XVI Gustav får. År 2014 fick kungen 65 miljoner i 

apanage. Det låter ju som väldigt mycket pengar, men det är inte så att kungen får 

använda dem själv hur som helst. De ska räcka till alla kostnader som kungafamiljen har 

när de representerar; middagar, resor, mottagningar osv. Det ska också räcka till 

offentliga tillställningar, som till exempel dop och bröllop. 

 


