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Eftersom privatekonomi är ett nytt inslag i samhälls-
kunskapen och är något som många samhällskunskaps-
lärare saknar formell utbildning i, är handledningen 
tänkt att fungera som ett stöd och hjälp där vi krokar 
i samhällsekonomin som funnits länge i grundkursen i 
samhällskunskap. Ett allmänt tips är att visa privateko-
nomi i förhållande till det samhällsekonomiska krets-
loppet för att kunna integrera privatekonomin med 
samhällsekonomin och därigenom visa hur hushållen 
påverkar och påverkas av samhällekonomin.
 

1.  EKONOMISK LIVSSTIL – VAD GÖR DU MED DINA PENGAR?

1:1 Sms-lån, avbetalning, eller helt räntefritt – så går det 
till i verkligheten när man lånar till sin konsumtion.

Konsumtionsbeteende
Forskare i programmet menar att vårt, och framför allt 
ungdomars, konsumtionsbeteende har förändrats till 
att bli allt vidlyftigare och när pengarna inte räcker eller 
finns, så lånar man. Varför det har blivit så här är förstås 
svårt att uttala sig om idag och blir nog snarast en fråga 
för historikerna, men det är viktigt att öka medveten-
heten om vårt och i synnerhet ungdomarnas konsum-
tionsvanor. 

•	 Varför konsumerar vi över huvud taget? 
•	 Fyller produkten eller själva köpet det största 

behovet hos oss? 
•	 Hur viktiga är de livsstilsattribut vi köper och är 

det någon skillnad mellan unga och äldre?

Kanske kan ovanstående frågor mana till lite eftertanke 
kring vårt konsumtionsbeteende. Hur skiljer sig din kon-
sumtion från elevernas? Delta gärna själv i diskussionen!

Be eleverna att förklara varifrån de har fått sitt konsum-
tionsbeteende. Är det hemifrån, från kompisar, eller 
från media den ekonomiska normaliteten förmedlas? 
Vilket ansvar har man själv?

Krediter
Vad innebär egentligen ett lån för låntagaren? Att någon 
tjänar pengar på att låna ut pengar till oss mot ränta 
känner de flesta till, men det kan vara till hjälp att föra 
diskussionen på ett personligt och därigenom begripli-
gare plan. Exempelvis:

Ett lån är en lönesänkning som varar till dess att du har 
amorterat av lånet.

Här uppstår en mängd tänkbara följdfrågor och funde-
ringar, exempelvis vad som händer om man tar så stora 

INLEDNING

Kunskaperna om privatekonomi bland Sveriges unga 
sjunker och en mängd problem följer därpå, både för 
privatpersonen och för samhället. Detta föranledde 
Utbildningsdepartementet och Skolverket att införa 
privatekonomi som en del i kursen Samhällskunskap 1 
(1a1, 1a2 samt 1b) i gymnasieskolan. Som ett led i att 
stödja lärare och elever i detta nya avsnitt producerar 
UR denna filmserie om privatekonomi – Pengar näst 
viktigast efter kärleken.

Programserien ”Pengar näst viktigast efter kärleken” 
visar på det möjliga och omöjliga i vår privatekonomi 
och räds inte att ge praktiska råd och tips för både gam-
mal och ung. Ekonomin är trots allt inget eget väsen, 
utan finns till för oss och är skapad av oss. Därigenom 
går ekonomin också att påverka och förändra. Detta för-
utsätter dock vissa grundläggande kunskaper i ekono-
mins förutsättningar.

Hushållens skuldsättning låg 2012 på rekordhöga 
163,8% av den disponibla inkomsten. En viktig förkla-
ring till detta är tillgången till lånade pengar samt en 
förändrad inställning till att ta lån. Vi lever helt enkelt 
över våra tillgångar. Riksbanken har den senaste ti-
den gått i täten för att hushållens skuldsättning måste 
minska, där bostadslånen utgör den största delen, och 
under våren 2013 finns förslag till att tvinga hushållen 
att amortera sina lån. Gång efter annan konstateras det 
att de privatekonomiska grundprinciperna är bestän-
diga över tid: man bör spara till det man vill köpa och 
inte låna i onödan; det är inte vettigare att skuldsätta 
sig idag jämfört med för 50 år sedan och ändå har vårt 
privatekonomiska beteende ändrats. Varför det?

I ett ekonomiskt liberalt samhälle som Sverige är man 
dock försiktig med styrmedel. På frågan om varför riks-
dag och regering inte förbjuder snabba konsumtionslån 
av SMS-typ, har svaret blivit att detta ska ske genom att 
konsumenterna själva väljer bort dåliga krediter. Hur 
ska detta kunna ske om konsumenterna inte fullt ut för-
står vilka krediter de tar? Skolan har här en viktig roll 
att spela och har dessutom fått ett viktigt uppdrag: den 
ekonomiska medvetenheten måste öka, konsumtion 
och låntagande måste ske med ansvar och för att detta 
ska kunna ske måste kunskaperna förbättras. Eleverna 
ska helt enkelt lära sig att tala ”ekonomiska” och för att 
så ska ske måste alla diskussioner föras ner på ett be-
gripligt och personligt plan. Vad innebär mina ekono-
miska beslut för mig, idag och i morgon?

Denna lärarhandledning är tänkt att fungera som ett 
stöd till läraren både vad gäller att kunna få ut det mes-
ta av programmen och att, i bästa fall, kunna stimulera 
till att arbeta vidare med privatekonomiska teman i un-
dervisningen. 
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En tänkbar ingång till detta avsnitt är att skapa en de-
batt kring det som arbetsbladet tar upp: 

•	 Hur får ungdomarna tag på pengar? 
•	 Vilka skillnader finns i klassen/gruppen? 
•	 Vad säger de ungdomar som tjänar sina pengar själ-

va om de som får pengar av sina föräldrar? 
•	 Kräver föräldrarna någon motprestation för att ge 

ungdomarna pengar? 
•	 De ungdomar som varken har arbete eller får peng-

ar av sina föräldrar – vad gör de?

Vidare kan det vara intressant att ta reda på vad ung-
domarnas pengar förväntas räcka till och vilket ekono-
miskt ansvar de har? Vet ungdomarna vad varor och 
tjänster som hushållen regelbundet använder kostar?

Visa gärna en månadsbudget för en familj och gå ige-
nom i detalj vilka utgifter och inkomster en familj har i 
snitt. Om du behöver stöd med siffror finns sådant att få 
på Statistiska centralbyråns hemsida:

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____7296.aspx

Överskådlig statistik finns också på Ekonomifaktas ut-
märkta hemsida:

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/
Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/

1:3 ”Kopian eller originalet?”

Inslaget aktualiserar frågan om prestigen vi får genom 
våra attribut. 

•	 Hur viktigt är det att äga en dyr bil, en märkesväska 
eller designerjeans? 

•	 Vad är det som styr vår konsumtion av lyxvaror? 

Och handen på hjärtat: 

•	 Hur viktigt är det för dig som är vuxen och tjänar 
egna pengar att kunna visa upp rätt attribut för din 
omgivning? 

lån att den framtida lönen tar slut innan man ens har 
fått den?  

För att fullt ut förstå detta måste läraren räkna med 
sina elever, vilket kan vara ovant men nödvändigt. 

Räntekostnad per månad:

 Lånebelopp (A) gånger nominell ränta (X%)  
 delat  med tolv ger räntekostnaden per 
 månad    (A*X%)
     12
 Var noga med att visa att lånet inte minskar om  
 man inte också amorterar.

Effektiv ränta:
Effektiv ränta är komplicerad att räkna ut men det är 
ändå viktigt att få reda på att alla typer av avgifter också 
inverkar på den totala lånekostnaden. På nätet finns en 
mängd verktyg för att räkna ut den effektiva ränta. En 
enkel övning är givetvis att låta eleverna testa verkty-
gen på exempelvis SMS-lån. Finansinspektionen förkla-
rar i nedanstående dokument hur de tänker sig att den 
effektiva räntan ska räknas ut med hjälp av en rad defi-
nitioner. Tänk på att det alltså finns flera tänkbara sätt 
att räkna ut den effektiva räntan och att definitionerna 
är avgörande.

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/1997/
FFFS9733.pdf

Amortering:
Lånet minskar och blir billigare om man amorterar. 
Amortering finns i två former: rak amortering och an-
nuitet. Rak amortering innebär att man betalar av lika 
mycket varje månad och annuitet att amorteringsbe-
loppet är mindre i början av kredittiden jämfört med i 
slutet. En överskådlig resurs är nedanstående websida:

http://www.amortering.info/ 

1:2 ”Ungdomar har aldrig varit så beroende av sina för-
äldrar som idag, samtidigt som de älskar att flanera i ur-
bana miljöer och fika.”

Daniel Dahlberg vet vad det innebär att inte ha kontroll över sina krediter.

Programledare Tobias Nielsén snuddar vid 
tanken att kunna säga: ”Jag tar den! 
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Inom nationalekonomin talar man om inferiösa varor 
där efterfrågan stiger om priset stiger. Alltså precis 
motsatt en normal vara. På 1980-talet tillverkades en 
billigare Porsche för att möta nya kundgrupper, men 
försöket floppade. Hur kan detta komma sig?

Är det lika viktigt att köpa det dyra originalet när det 
gäller varor som vi inte visar upp som attribut, såsom 
läkemedel, ketchup eller läsk? Vilka argument använ-
der vi för att välja originalet eller kopian?

Diskutera gärna denna fråga i ljuset av konkurrensfor-
men märkesmonopol/monopolistisk konkurrens. Där 
blir det tydligt att företagen försöker skapa en bild av 
sin vara som syftar till att förstärka, förbättra eller för-
ändra konsumentens livsstil. Vi konsumenter blir då 
beredda att betala mer för denna vara.

Finns det andra argument för att köpa originalvaran 
och är det alltid så lätt att veta vilken vara som är ori-
ginalet? Jämför gärna med Thulins uttalande i filmen. 
Stämmer det exempelvis att produktionsmetoderna för 
kopian alltid är osundare än för originalet?

Inom EU betonar man vikten av konkurrens med syfte att 
konsumenterna ska få tillgång till billiga varor i ett brett 
varuutbud. Ett bra exempel på detta är de relativt korta 
patenttiderna för läkemedel där originalläkemedlet gan-
ska snart efter sin lansering för konkurrens av kopior. 
Samtidigt håller vi hårt på patenträtten. Vad är egentli-
gen viktigast och skiljer sig detta mellan olika varor?

Roberto Saviano skriver i sin bok Gomorra om Camor-
rans handelsmetoder där originalet och kopian är ex-
akt samma vara, tillverkade i samma fabriker. Men för 
att också få sälja de billigare kopiorna så differentie-
rar man helt enkelt prissättningen och kallar en del av 
varupartiet för original och en del för kopia. Flera andra 
uppmärksammade reportage har också ”avslöjat” hur 
märkesvaran tillverkas i samma fabriker och av samma 
råvara som originalet. Vad handlar frågan om originalet 
eller kopian om här?
 
1:4 ”Vad skiljer ett schampo som kostar 19:90 från ett 
som kostar 300 kr?

Detta inslag fungerar naturligtvis väldigt bra ihop med 
inslag 3. Här får ni ett konkret och vetenskapligt ut-
fört exempel att fundera över. Schampotillverkarnas 
argument är ofta att deras dyra schampo är bättre än 
billigare alternativ i butiken, men här inträffar det in-
tressanta: kemisten som analyserar de olika schampo-
sorterna gissar fel på frågan vilken av produkterna som 
är dyrast! En naturlig fråga att ställa sig blir givetvis: 
Varför köper vi det dyrare schampot?

Diskutera också inslagets belysning av olika produkt-
linjer med olika prissättning. Varför ska ett schampo 

bli dyrare respektive billigare? Jämför gärna detta med 
andra varor, exempelvis bilar. Det är inte dyrare för bil-
tillverkaren att sätta i en starkare motor i en bil, men 
priset för konsumenten blir genast högre. Finns det 
skillnader och likheter mellan produktlinjer vad gäller 
schampo jämfört med bilar?

2. LÖN – SVART, VIT ELLER INGEN ALLS?

2:1 ”Lever man för att arbeta eller 
arbetar man för att leva?”

Förförståelse är bra här…
Inför ovanstående diskussion och de fördjupningsfrå-
gor ni hittar i arbetsbladet är det bra att ha gått igenom 
det samhällsekonomiska kretsloppet, hållbarhetsbe-
greppet samt ha diskuterat synen på status och sam-
hällsklasser ur ett historiskt perspektiv. Ett boktips är 
Lars O. Lagerqvists ”Vad kostade det?” där man kan få 
statistik om ekonomiska livsvillkor från förr.

Vad tycker eleverna om inslagets inledande fråga och 
vad anser du själv? Skiljer sig vuxnas syn på lön och ar-
bete från ungdomars dito, eller är det svårt att uttala sig 
generellt i frågan? För att diskussionen ska bli bra är det 
viktigt att Viktorias livsval framstår som rationellt. Visa 
gärna vad Viktoria vinner respektive förlorar på sitt val 
och jämför detta med elevernas egen livssituation.

 

I ett hårdnande ekonomiskt klimat, med stigande bo-
stadspriser och karriärshets är det kanske lätt att 
glömma bort andra värden som också kan kallas ekono-
miska. Koppla gärna denna diskussion till nationaleko-
nomins syn på värden i ekonomin där pengar bara är en 
av många resurser. Hur kan begrepp som livsmiljö, tid, 
arbetsuppgifter, nytta, utbildning, bildning etc., mätas 
ekonomiskt för en person eller familj?

2:2 ”Konsten att bygga en pengamaskin”

Förförståelse är bra här…
Om eleverna inte tidigare har varit i kontakt med aktier 
och aktiemarknaden kan säkerligen detta inslag vara svårt 
att förstå.  På nätet finns en mängd resurser som förklarar 
och analyserar. Tänk på att många av dessa hemsidor är 
framtagna av företag och inte alla är opartiska:

Är ett alternativt liv möjligt i dagens 
samhälle? Absolut, säger Viktoria!



5

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/
Utbildning/Aktier/Sa-fungerar-aktier/
http://www.omaktier.se/borsen/

En börsöversikt hittar du här:

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/
overview/overview.page

Även här kan man använda en historisk tillbakablick. 
Begrepp som kapitalism, värde, baisse och hausse, 
marknadsekonomi och ekonomiska bubblor är bra att 
ta upp. Börskraschen 1929 är ett bra exempel att utgå 
ifrån när för- och nackdelar med pengamaskinen ska 
diskuteras.

En annan vinkel på inslaget är att koppla det hela till 
driften av företag och entreprenörskap som GY11 tar 
fasta på. Är det lättare att tjäna pengar på aktiehandel 
än att själv driva ett företag?  

Hur svårt är det att bli rik på aktiehandel och vad krävs 
det egentligen? Titta på inslaget med kommentarerna 
till pengamaskinen och diskutera med eleverna. 

Men det torde vara lika intressant att diskutera Fred-
riks livsval som Viktorias som vi diskuterade i inslag ett 
som annorlunda. Vad vinner respektive förlorar Fredrik 
på pengamaskinen? Är det ett livsmål i sig att bli ekono-
miskt oberoende?

2:3 ”Kan man bli rik på sin lön i Sverige?”

Det är, som bekant, inte alldeles enkelt för gymnasie-
ungdomar att ha rimliga uppfattningar om lön, och lö-
nelägen. Olika gruppers lönelägen finner du uppgifter 
om här:

http://www.jobbsafari.se/
http://www.lonestatistik.se/
Gå igenom skillnaden mellan brutto- och nettolön. 
Som bekant redovisar vi bruttolöner i Sverige, men på 
många andra håll i Europa redovisas nettolöner vilket 
ibland blir en källa till missförstånd.

För att få en känsla för hur mycket olika grupper tjänar 
kan det också vara klokt att ställa lönen mot en hushålls-

budget för att utröna den köpkraft olika lönelägen ger.

http://www.konsumentverket.se/vara-omraden/
privatekonomi/budget/
http://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/
rakna-pa-din-boendekostnad/hushallsbudget-med-
fickekonomen/

Diskutera gärna igen med eleverna vad de tycker är vik-
tigt med ett framtida yrke och glöm inte att ta hjälp av 
skolans SYV, om det finns en sådan. 

Vid en jämförelse är löneskillnaderna mellan olika yr-
kesgrupper små i Sverige. 
Vad tycker eleverna om det? Finns det grupper som 
har för liten lön och grupper som kanske har för hög 
lön? Nationalekonomen talar om lön kopplat till ar-
betstagarens motivation vilket också kan diskuteras i 
nationalekonomiska termer. Antalet arbetade timmar 
för en lönegrupp brukar antas minska om lönen stiger 
tillräckligt mycket. Dessutom kan man titta på exem-
plet med inkomstelasticitet som visar att efterfrågan 
inte automatiskt stiger för att inkomsten gör det. För 
att problematisera ytterligare kan man applicera exem-
plet på ekonomiska system där nationalekonomens tes 
är ett grundantagande inom marknadsekonomin men 
inte inom planekonomin. Hur viktig är lönen för oss 
egentligen?

2:4 ”Att jobba svart – smidigt & lönsamt eller rentav 
kriminellt?”

Försök gärna att problematisera svartjobb eftersom 
många ungdomar inte gör det. Som bekant är det i bran-
scher som anställer många ungdomar där svartjobben 
är som vanligast vilket ofta leder till att acceptansen 
gentemot svartjobb är hög hos ungdomar. Filmen tar ju 
upp flera motargument vilka är bra att sortera för elev-
erna. Ett exempel kan vara: Vilka nackdelar har svart-
jobben för den enskilda individen jämfört med samhäl-
let? Att inse att problemen med svartjobben sträcker 
sig bortom frågan om moral, är viktigt. 

Kopplingen mellan svartjobb och organiserad brotts-
lighet:

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/
beskattningsverksamheten/specialgranskningar/svart
jobb.4.76a43be412206334b89800022081.html

Svartjobb och arbetsplatsolyckor:

http://www.ekobrott.se/verkliga-fall/29-svartjobb
Svartjobben som samhällsproblem:

http://www.unt.se/debatt/stora-risker-med-svart-
jobb-1956169.aspx

Konsekvenser av svartjobb:

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/temas-

Pengar skapar mer pengar. Hur är det möjligt?
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vartpavitt/konsekvenseravsvartarbete.4.71004e4c133
e23bf6db800098309.html

Det samhällsekonomiska kretsloppet och kopplingen 
till ekonomisk politik och multiplikatoreffekten blir ef-
fektiva sätt för att visa hur den svarta sektorn av eko-
nomin skadar samhällsekonomin så som den är tänkt 
att fungera. 
 
3. KONSUMENTMAKT – FINNS DEN?

3:1 ”Är shopping ett måste för tillväxt?”

Här kopplar programmen verkligen ihop privatekono-
mi med nationalekonomi. Utgå från det samhällseko-
nomiska kretsloppet för att förklara det grundläggande 
sambandet:

  FÖRETAG I UTLANDET

  FÖRETAG

 OFFENTLIG SEKTOR  KREDITINSTITUT

  HUSHÅLL

En repetition av tillväxtmåttet där man skiljer på poten-
tiellt utbud och faktisk BNP-utveckling är också bra då 
detta kan kopplas vidare till konjunkturcyklerna. 

 
Källa: http://www.konj.se/images/18.768d17ac139d
0d0248f1ead/konjunkturcykel-titel.jpg

Sedan finanskrisen var ett faktum 2008, har man dis-
kuterat det faktum att konsumtion utgör en allt större 
del av BNP i västvärlden. Detta var ju också en av de 
starkt bidragande orsakerna till den finanskris USA och 
övriga västvärlden drabbades av 2008-09 eftersom en 
ökad lånekarusell också kom i kölvattnet på den ökade 
konsumtionen. Detta bidrog starkt till den skuldkris vi 
fortfarande är inne i. Samtidigt har konsumtion blivit 
ett ekonomiskt substitut till den minskade industripro-
duktion varpå statsmakterna också försöker premiera 
konsumtionen inte minst genom budget- och pen-

ningpolitik. Denna problematik tar avsnittet upp och 
konsumtionens för- och nackdelar är bra att reda ut 
tillsammans med eleverna, gärna också ur ett hållbar-
hetsperspektiv.

En väldigt lättöverskådlig bild över den amerikanska 
ekonomiska utvecklingen de senaste åren, finner du 
här:

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/Documents/20120502_EconomicGrowth.pdf

Hur medvetna är eleverna om sitt konsumtionsbeteen-
de? Precis som vi talade om i tidigare kapitel så är det 
intressant att diskutera varför eleverna konsumerar. Är 
det för att tillfredsställa ett ägandebehov, för att impo-
nera på andra eller skapa sig en egen stil? Eller är det 
kanske rentav inköpsögonblicket som är det viktiga?  

Ett annat sätt att väcka elevers medvetenhet om sin 
konsumtion är att ställa upp alternativkostnadsexem-
pel. Vad kostar klädshoppingen mätt i boende? Vad kos-
tar semesterresan mätt i familjemiddagar? Vad kostar 
bilen mätt i bussresor?

Diskutera alternativ till konsumtionssamhället där 
andra värden lyfts fram. Vad ger ett lyckligt liv? En av 
nationalekonomerna i serien menar ju att ”ekonomin 
inte är ett väsen”, utan är i människans tjänst. Vill vi för-
ändra de ekonomiska strukturerna så går det att göra. 
På arbetsbladet finner du övningar med, till BNP, alter-
nativa välfärdsmått som Human Development Index 
(HDI) vilket är ett mått FN använder och Better Life In-
dex (BLI) vilket är ett mått OECD använder. Dessa mått 
är inte att se som substitut till BNP utan snarare som 
komplement där man försöker visa på olika välfärds-
mått. På de nedanstående sidorna kan du hitta statistik 
kopplat till välfärd. Vilket land är det egentligen bäst att 
leva i? Vilka förutsättningar är viktigast? Testa tillsam-
mans med dina elever.

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

Ett annat omfattande verktyg för att visa välfärd och ut-
veckling är Hans Roslings Gapminder. Här kan du också 

Vilka behov fyller egentligen vårt shoppande när 
vi redan har allt vi behöver för åtta år framåt?
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få ett värdefullt historiskt perspektiv inte minst kopplat 
till utvecklingsländernas utveckling:

http://www.gapminder.org/

3:2 ”Jag frågar trevligt men vet vad jag vill”

Att en medveten konsumtion är ett vapen mot orättvi-
sor, förtryck och miljöförstöring känner inte alla elever 
till. Lyft gärna fram historiska exempel att svenska kon-
sumenter inte köpte Sydafrikanska varor under apar-
theidregimen, att vi har fått tillgång till ekologisk mat 
i butikerna och miljövänligare bilar. Detta har till stor 
del kunnat bli verklighet via ökad efterfrågan på dessa 
varor. Företagen säljer de varor vi vill köpa! Naturligtvis 
kan detta åskådliggöras med utbuds- och efterfrågedia-
gram. En mängd organisationer och myndigheter arbe-
tar med att öka medvetenheten kring vår konsumtion:

http://fairtrade.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.konsumentverket.se/

Transnationella företag och globalisering är heta frågor 
för många elever och här finns många frågor att reda 
ut. Samtidigt som stora transnationella företag fortfa-
rande utnyttjar den postkoloniala situationen som rå-
der på många håll i Afrika och Asien och därigenom kan 
göra vinster på billiga råvaror, är den globala handeln 
en stor orsak till att många ekonomier idag har fått en 
ekonomisk kick-off. H&M är ett företag att undersöka 
vidare. Tillverkningen av kläder är i huvudsak förlagd 
till Sydostasien där man också har fått ett ekonomiskt 
uppsving och förbättrad levnadsstandard mycket på 
grund av denna industriproduktion. Därmed inte sagt 
att ovan nämnda produktion är problemfri, men den tål 
att diskuteras från flera håll. På nätet finns en mängd 
resurser och artiklar som diskuterar detta ur alla upp-
tänkliga vinklar.

Ett tämligen vanligt sätt att via konsumentmakt försöka 
bryta de stora företagens hegemoni, öka konkurrensen 
och gynna småskalighet var att välja varumärkeslösa 
varor. Debatten tog fart 1999 efter Naomi Kleins bok 
”No Logo” kom ut.  I dag har utvecklingen snarare gått 
åt motsatt håll där det småskaliga profilerar sig via 
egna varumärken och därigenom också kan höja pri-
serna. Förklara gärna detta via exempel på olika mono-
polistiska konkurrensmarknader där det står klart att 
själva varumärket höjer priset. Kan eleverna tänka sig 
att köpa märkeslösa varor? Hur viktigt är varumärket?

3:3 ”Så lyckades en enda person förändra svensk livsmed-
elsindustri”

Mats-Eric Nilssons bok ”Den hemlige kocken” kom att 
öppna ögonen på många vad gäller matfusket och däri-
genom öka intresset för frågor om djurtransporter, lo-

kalproducerat och ekologiska varor. Ett tänkbart upp-
lägg är givetvis att låta eleverna ta reda på mer om en 
eller flera matvaror och vad de innehåller. Är det möjligt 
att enbart konsumera mat helt utan tillsatser?

Även här kan vi peka på konsumentmaktens stora infly-
tande när konsumenterna väljer bort oönskade varor, 
där ett exempel är transfetter. 

En tänkvärd film om matproduktion är den österrikis-
ka dokumentärfilmen ”Vårt dagliga bröd” av Nikolaus 
Geyrhalter (Unser Täglich Brot, Österrike, 2005). Ord-
löst får man följa produktionen från ax till limpa vilket 
brukar väcka en hel del frågor, funderingar och ibland 
även avsky.

3:4 ”300 kr i kompensation för misslyckad semester”

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen ingår 
sedan många år i samhällskunskapsundervisningen och 
med detta inslag kan man få aktuella exempel att leda 
diskussionen kring. Däremot brukar reklamationsrät-
ten inte vara särskilt känd bland våra elever och därför 
kan det vara bra att gå igenom denna vardagskunskap 
noga. Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste.

Konsumentköplagen:
Om det är ett ”fel på varan” kan varan reklameras inom 
tre år räknat från inköpstillfället. ”Felet på varan” ska 
vara inbyggt och exempelvis innebära att: varan är tra-
sig, är farlig, ej är lämpad för ändamålet eller saknar 
bruksanvisning. Det är inköpsstället som ansvarar för 
reklamationen. Vad beträffar bytesrätt och öppet köp är 
detta helt upp till butiken.

Konsumenttjänstlagen:
Reklamationstiden på fasta installationer är tio år, till 
exempel elinstallationer. Specificerat kvitto är ett krav 
och reparatören skall avråda från onödiga eller för dyra 
reparationer.

Lagen om paketresor:
Lagen gäller endast paketresor! Resan ska vara den 
som reseföretaget specificerat annars har man rätt till 
ersättning. Lagen är dispositiv (kan avtalas bort) ge-
nom att resenären köper en ospecificerad resa.

När Mats-Eric Nilsson visade oss vad vi 
egentligen åt, slutade vi att köpa den maten.
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4. KONJUNKTURER KOMMER OCH GÅR. 
HUR FÅR MAN PENGARNA ATT BESTÅ?

4:1 ”Jonas Birgersson byggde upp och förlorade en 
förmögenhet före 30 års ålder”

Förförståelse är bra här…
En historisk tillbakablick till nittiotalets IT-era är en bra 
introduktion till detta inslag. Eftersom det digitala idag 
är en så integrerad del av samhällslivet kan det vara 
svårt för eleverna att förstå varför IT-bolagen kunde 
växa sig så stora då orsaken till detta var att de satt inne 
med påstådd kunskap om framtiden. Men fick de rätt? 
En intressant utvikning kan vara att ta reda på de fram-
tidsvisioner Jonas Birgersson med flera levererade på 
nittiotalet och jämföra detta med utfallet idag.

I inslaget förekommer en del nyckelbegrepp det inte är 
säkert att eleverna känner till. Fördjupa gärna diskus-
sionerna kring aktier och aktiemarknaden, ekonomiska 
bubblor och konjunkturer. Återigen kan nedanstående 
diagram vara till hjälp:

 
Att förankra detta inslag i det vanliga makroekonomiska 
genomgången av konjunkturer är naturligtvis bra. Om 
inte kan man repetera kännetecknen på lågkonjunktur:

• Hög arbetslöshet
• Låg inflation
• Låg efterfrågan på varor och tjänster
• Låga förväntningar på framtiden

…som leder till låga räntor.

Och högkonjunktur:

• Låg arbetslöshet
• Hög inflation
• Stor efterfrågan på varor och tjänster
• Höga förväntningar på framtiden

…som leder till höga räntor 

Diskutera varför det är svårt att förutse konjunktur-
svängningarna och att konjunkturcyklernas frekvens 
tycks bli allt högre. Detta har naturligtvis en stor inver-
kan på hushållens möjlighet till att försörja sig och är 
väldigt viktigt att ta hänsyn till när man startar företag. 
När ska man egentligen starta ett företag och hur gjorde 
Birgersson?

Just Jonas Birgersson har en rolig syn på pengar och 
välstånd som kan vara en bra ingång till diskussioner. 
Tidigare avsnitt diskuterade vi alternativ till den kon-
sumtionsbaserade ekonomi vi har idag och Birgersson 
presenterar en lösning till ekonomiskt oberoende som 
i programmet beskrivs som en ”asketisk livsstil”. Men 
vad tycker eleverna om detta? Finns det olika anled-
ningar till att tjäna pengar? Koppla gärna Birgerssons 
uttalande till andra kända entreprenörer och finans-
personer som Ingvar Kamprad, Andrew Carnegie och 
Warren Buffet som alla har eller har haft alternativa 
åsikter om förmögenhet. Samtidigt säger Birgersson att 
pengar nog är det viktigaste som finns om man inte har 
några pengar. Eftersom många av våra elever inte har 
en egen ekonomi är detta bra att diskutera med dem.

4:2 ”Shopping med dålig eftersmak”

I högkonjunkturer tycks vi glömma tidigare erfarenhe-
ter och kunskaper om hur ekonomin och dess konjunk-
turer fungerar. Även den berömda Wall Street-kraschen 
hade föregångare så långt tillbaka som ”Den stora tul-
pankraschen” i Holland på 1630-talet. Just attityderna 
som till pengar, lån och utgifter kan mycket väl jämföras 
med tidigare exempel:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3959005.stm
http://www.historylearningsite.co.uk/wall_street_
crash.htm

Visa eleverna med hjälp av utbuds- och efterfrågedia-
grammet hur priserna stiger när lånade pengar kom-
mer in på marknaden. Dessutom är det ofta förvänt-
ningar, trender och moden som får oss att fatta mindre 
bra ekonomiska beslut. 

Ska man åka med konjunkturerna eller försöka stå emot?
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De isländska bankerna, liksom flera av de amerikan-
ska bankerna, gick i konkurs för att de inte längre hade 
täckning för de enorma summor pengar de hade lånat 
ut. Lånen hade i sin tur i stort sett använts till icke vär-
debeständig konsumtion som bilar och andra lyxvaror. 
När banksystemet kollapsar måste någon ändå betala 
notan – allmänheten. Och när man, som på Island, var 
tvungna att betala för den misslyckade kreditgivningen 
och sin oansvariga konsumtion fanns inte mycket peng-
ar över till nödvändig konsumtion vilket i sin tur drog 
ner landet i en djup lågkonjunktur. Likheterna mellan 
Börskraschen 1929, kraschen på Island och den stora 
finanskrisen 2008 är slående. 

Peka också gärna på bankernas ansvar. Det var när kre-
ditmarknaden avreglerades och de statliga bankgaran-
tierna infördes som bankerna sänkte utlåningsräntorna 
och dagens utlåning sköt fart. Hur tänkte bankerna förr?

Från statsmakternas sida får man ta hand om en allt 
större arbetslöshet som i sin tur genererar mindre skat-
teintäkter. Detta gör att staten tvingas till åtstramningar 
och resultatet blir kanske färre satsningar på offentlig 
konsumtion, lägre bidrag och högre skatter. Något som 
även drabbar hushållen ytterligare.

Trots att konsumtionsekonomin är den största orsa-
ken till problemen sänker ändå staten priset på pengar, 
alltså räntan, för att få fart på ekonomin igen. Det gör att 
det blir billigare att ta lån igen. Se även avsnitt 3, inslag 
1 om konsumentmakt.

I skrivande stund pågår den ekonomiska krisen i Grek-
land fortfarande för fullt och flera andra europeiska 
staters ekonomier hotas av kriser. Island har ändå på 
relativt kort tid kommit på fötter medan Grekland ver-
kar ha svårare att komma igen. Jämför gärna de två län-
dernas ekonomiska struktur vad gäller näringsliv och 
offentligt ekonomiskt system som skattesystem för att 
visa på vad som behövs för att komma ur en kris.

4:3 ”Vintagebubblan”

Egentligen är ju alla värden imaginära och uppstår bara 
för att många människor vill ha tillgång till samma vara 
eller tjänst. Men vad kommer att efterfrågas i framti-

den? Den klassiska investeringen är ju mark och fastig-
heter vilka är objekt som över tid nästan alltid har ökat 
i värde. 

Trender kommer och går och det kan vara bra att visa 
just det. Investeringen i dyra kläder eller möbler kanske 
inte är det bästa på sikt. Men hur vet man då vad som blir 
värdebeständigt och vad som bara har ett värde idag?

Köper ungdomar kläder och andra saker med tanke på 
framtida investeringar eller bara för att fylla ett behov 
idag?

Vi investerar också mycket pengar och tid i vår framtid 
när vi utbildar oss. Kan bubblor även skapas här? Finns 
det utbildningar som egentligen inte har något värde?

4:4 ”Var ekonomisk, inte snål”

Att arbeta och vara försiktig med dina pengar genom att 
jämföra priser och tänka igenom större investeringar är 
Björn Nielséns råd. Vad tycker eleverna om det? 

Hur kan Björns ekonomiska råd sättas in i ungdomar-
nas ekonomiska vardag? Kan eleverna relatera till be-
grepp som ekonomisk trygghet och att köpa det man 
verkligen behöver? Återigen kan det vara bra att utgå 
från att ungdomarnas ekonomiska situation ser väldigt 
olika ut där vissa i stort sett klarar sig helt själva medan 
andra får allt serverat av sina föräldrar. 

Detta inslag kan också sättas i relation till elevernas bil-
der av sin ekonomiska framtid. Vad är rimligt att för-
vänta sig, tycker de? Ska man alltid följa Björns råd?

Vad är det för skillnad mellan att vara ekonomisk och 
att vara snål och ska man tänka likadant med små som 
med stora utgifter? 

Så långt vi vet idag är de privatekonomiska reglerna de-
samma som de alltid har varit: man måste i slutändan 
kunna bära sina egna kostnader med sina egna inkom-
ster, men samhället och dess krav förändras. Kanske 
måste vi också tänka nytt vad gäller vår ekonomi. Är det 
andra värden än flit och sparsamhet som är framtidens 
modell? 

5. JOBBET – ZENIT I DIN EKONOMI

5:1 ”Pengarna eller passionen” Lönar det sig att läsa 
vidare på högskola?”

Lärare i gymnasieskolan möter dagligen elevers dröm-
mar och framtidsförhoppningar och får här en chans att 
aktivt kroka i dessa. Den eviga frågan om pengarna el-
ler passionen vad gäller ett framtida yrke är verkligen 
värd att diskutera. Vad är yrket egentligen till för? För-
sörjningsfrågan är givetvis central, men titta gärna på 

” Efter kraschen på Island lever 
Isabella Björnsdottir helst sitt 
liv utan lånade pengar.” 
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inslaget om Maja som är arbetslös innan diskussionen 
tar fart. Jobbet ger oss ju mycket mer än pengar.

Om det framtida yrket är värd investeringen i tid, peng-
ar och utebliven förvärvsinkomst är en intressant as-
pekt som inslaget tar upp. Här bör begreppet alterna-
tivkostnad tas upp och gås igenom:

Vad är värdet eller kostnaden av det man avstår från ge-
nom att använda sina resurser?

Istället för att plugga på högskolan kan man ju arbeta 
och tjäna pengar. Alltså är inte bara studielån och litte-
ratur kostnader för att studera, utan även den uteblivna 
förvärvsinkomsten plus sänkt livsinkomst och därige-
nom sänkt pension. Om man inte får ett framtida arbeta 
som lönemässigt kompenserar bortfallet under studie-
tiden förstås!

Spelar det någon roll för elevernas framtida yrkesval 
när de får reda på vilka akademikeryrken som är vin-
nare respektive förlorare ekonomiskt sett? En nedslå-
ende detalj för läraryrket är att varje pålagt studieår är 
en förlustaffär när man tittar på livsinkomsten. Hur kan 
det komma sig att vi inte värderar lärare, fysiker och so-
cionomer högre i Sverige? På Ekonomifaktas hemsida 
finns ytterligare lönejämförelser:

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmark-
nad/Loner/Sa-satts-din-lon/

På de flesta skolor finns det studie- och yrkesvägledare 
som har detta avsnitt som sitt specialområde. Bjud in 
dem till din lektion och hämta mer material hos dem!

5:2 ”Här finns jobben om 10 år”

Hur ska vi utforma vårt utbildningssystem när vi antag-
ligen idag utbildar våra ungdomar till yrken som inte 
ännu finns? Förutom de framtidsyrken inslaget tar upp 
kan det vara värt att diskutera vilka yrken elever tror 
kommer i framtiden. De senaste tjugo åren har många 
nya yrken uppstått och gamla har försvunnit och så lär 
det fortsätta.

Vad vi än tror om framtiden verkar vi få fel, men ibland 
skrämmande rätt. Något värt att diskutera är att det är 
vi som formar vår egen framtid, både såväl på det per-
sonliga planet som på samhällsplanet.

Vad är eleverna då beredda att göra för att få sitt dröm-
jobb? Koppla tillbaka till vad som sades i programmets 
inledning om 10000-timmarsregeln. Hur ska man nå 
sitt drömjobb? Fråga gärna om någon i klassen har ett 
specifikt drömjobb och ta reda på möjligheterna för att 
nå målet tillsammans

Här finns tips om framtidens yrken på nedanstående 
hemsidor:
(finns också i arbetsbladet)
http://www.framtid.se/var-finns-jobben-om-fem-ar/
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmedde-
landen/2008/vilkautbildningarledertilljobb.5.47873e
e11827f812de8000129301.html
 
5:3 ”Så får man in foten”

Hur ska en arbetsansökan se ut? En mängd exempel 
finns på nätet:

http://www.karriarguiden.se/blogg/sv/exempel-pa-
personligt-brev/
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokan-
de/CV-och-ansokan/Tips-och-rad/CV-meritforteck-
ning/Exempel-pa-CV.html

Träna gärna med eleverna att skriva CV och personliga 
brev. När man får en chans att skriva sitt första CV upp-
täcker man ofta att man har erfarenheter man inte hade 
tänkt på, vilket stärker självförtroendet.

Finns det andra sätt än att söka jobb på annons? Alla 
känner någon som kanske kan hjälpa till. De som an-
ställer står också inför presumtiva problem. Vad händer 
om man anställer fel person? Man vill anställa så tryggt 
som möjligt och därför kan ju kontakter vara värdefulla 
för både arbetsgivare och arbetstagare.

Att man vågar och vill visa sig aktiv och arbetsvillig är 
också jätteviktigt när man söker jobb, vilket kanske inte 
alla ungdomar har tänkt på.

Är det någon som har tänkt starta eget företag? På 
många skolor finns projekt kring Ungt företagande (UF) 
och här finns givetvis ett tänkbart samarbete i detta av-
snitt.

5:4 ”Ung och utan jobb - att leva på 6 000 kronor 
i månaden”

I april 2013 var 178300 ungdomar mellan 15-24 år ar-
betslösa vilket ger en ungdomsarbetslöshet på 27,2%. 
Mer än var fjärde ungdom som inte studerar är alltså 
arbetslös i Sverige 2013! Hur reagerar eleverna på 
dessa siffror? Poängtera gärna att huvuddelen av dessa 
ungdomar saknar en yrkesexamen eller akademisk 
examen. Vad ska man göra åt ungdomsarbetslösheten 
och varför är den så hög? Eftersom det är ungdomarna 
som är drabbade, kanske de själva också har förslag till 
lösningar. 

När konjunkturen viker är det, som bekant, de svagaste 
grupperna som först hamnar i arbetslöshet och det är 
egentligen bara utbildning som hjälper.
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Viktigt är också att skriva in sig i a-kassan så snart man 
börjar arbeta, om man inte går med i facket då anslut-
ning till a-kassa brukar ske automatiskt.

De flesta ungdomar har aldrig gjort en egen hushålls-
budget likt den Maja gör i inslaget. Gör gärna en sådan 
med eleverna. Tips på verktyg som finns på nätet:

http://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/
rakna-pa-din-boendekostnad/hushallsbudget-med-
fickekonomen/

En hemuppgift för att ta reda på den egna familjens in-
komster och utgifter kan också vara på sin plats även 
om det också kan vara känsligt. Enklare och mindre lad-
dat är att använda de många schabloner som finns på 
nätet.

Inslaget med Maja visar också, som tidigare nämnts, 
jobbets betydelse för vår självkänsla vilket också kan 
vara värt att prata med eleverna om.

5:5 ”Vilket är ditt skuggyrke?”

Drömmen i all ära men kanske är det bra med alterna-
tiv? Hur ser eleverna på detta? Tror de att de kommer 
att resonera likadant som idag kring sitt yrkesval när 
de har jobbat i tio år? Att ha perspektiv på framtiden 
kan vara svårt när man är i tonåren. Kanske kan du själv 
berätta om de drömmar du hade när du var tonåring?

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN?

Ett reportageprogram om privatekonomi. Den röda 
tråden binds ihop av ekonomen och journalisten Tobias 
Nielsén.

1. EKONOMISK LIVSSTIL – VAD GÖR DU MED DINA PENGAR?

1:1 Sms-lån, avbetalning eller helt räntefritt – så går det 
till i verkligheten när man lånar till sin konsumtion. Möt 
Daniel som berättar om hur han betalade sina sms-lån 
med nya sms-lån och till slut hamnade hos Kronofogden.

1:2 Ungdomar har aldrig varit så beroende av sina för-

äldrar som idag, samtidigt som de älskar att flanera i ur-
bana miljöer och fika, hävdar Mats Trondman, professor 
i kultursociologi, som forskar i värderingar och livsstil 
hos ungdomar och deras föräldrar.

1:3 Kopian eller originalet? Två unga mode-bloggerskor, 
designern Camilla Thulin och trend-gurun Stefan Nils-
son, berättar om hur de handlar och tänker kring vad 
en originalprodukt är värd och när kopior är köpvärda.

1:4 Vad skiljer ett schampo som kostar 19:90 från ett som 
kostar 300 kr? Vi gör en kemisk analys och tar reda på 
hur tillverkarna styr oss för att kunna maximera sin för-
säljning av schampon.

2. LÖN – SVART, VIT ELLER INGEN ALLS?

2:1 Lever man för att arbeta eller arbetar man för att 
leva? Svaret på den frågan fick Viktoria att välja bort en 
anställning och satsa på självhushåll. Nu lever hon och 
hennes familj av getter, kaniner, höns och grönsaksod-
ling.

2:2  Konsten att bygga en pengamaskin. Tobias Schild-
fat i Malmö berättar hur han gjorde och menar på att 
alla kan bygga sin egen. För Tobias har pengamaskinen 
inneburit ekonomisk trygghet och friheten att inte vara 
beroende av en månadslön. Och ”En aktiechef och en 
förmögenhetsrådgivare kommenterar pengamaski-
nen”. Är det verkligen möjligt för alla att bygga upp ett 
kapital, enligt Tobias metod?

2:3 Kan man bli rik på sin lön i Sverige? Nationaleko-
nomen Lars Behrenz har svaret och förklarar vad det 
innebär för hela samhället om det är lätt eller svårt att 
bli rik.

2:4 Att jobba svart – smidigt & lönsamt eller rentav kri-
minellt? Julia berättar om hur hon, från 14 års ålder, 
jobbade svart i en delikatessaffär efter skolan. Hon var 
superstolt över att hon kunde plocka fåglar, fjälla fis-
kar och jobba 12- timmarspass när så behövdes.  Vad 
händer om hälften av ett lands befolkning börjar jobba 
svart? Emil och Simon är 18 år och nyutexaminerade 
elektriker som redan hunnit jobba svart. De resonerar 
kring om de vill fortsätta med svartjobb och om hur de 
ser på olycksriskerna och andra konsekvenser.

3. KONSUMENTMAKT – FINNS DEN?

3:1 Är shopping ett måste för tillväxt? Vad vi har i garde-
roben täcker vårt klädbehov åtta år framåt. Samtidigt 
anses shopping vara universalkuren för tillväxt.

3:2  Jag frågar trevligt men vet vad jag vill. Bella 16 och 
Erik 23 berättar hur de låter sina värderingar styra vad 
de köper och ger tips om hur man trasslar sig ur en oön-
skad läsk.

Maja berättar hur hon får 6000 kronor att 
räcka till allt under en hel månad.
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3:3  Så lyckades en enda person förändra svensk livsmed-
elsindustri. En glass utan tillstymmelse till glass fick 
journalisten Mats-Erik Nilsson att börja läsa innehålls-
förteckningen på maten.  

3:4  300 kr i kompensation för misslyckad semester. Ho-
tellet i Alperna var smutsigt, luktade illa och hade tra-
siga möbler. Pamela och hennes väninnor bestämde sig 
för att pröva vad man har för rätt att reklamera en resa. 
Vi tar även reda på om man, enligt lagen, har rätt att re-
klamera en misslyckad frisyr eller en för stark maträtt.

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen ingår 
sedan många år i samhällskunskapsundervisningen 
och med detta inslag kan man få aktuella exempel att 
leda diskussionen kring. Däremot brukar reklama-
tionsrätten inte vara särskilt känd bland våra elever 
och därför kan det vara bra att gå igenom denna var-
dagskunskap noga. Nedan följer en sammanfattning 
av det viktigaste.

Konsumentköplagen:
Om det är ett ”fel på varan” kan varan reklameras inom 
tre år räknat från inköpstillfället. ”Felet på varan” ska 
vara inbyggt och exempelvis innebära att: varan är tra-
sig, är farlig, ej är lämpad för ändamålet eller saknar 
bruksanvisning. Det är inköpsstället som ansvarar för 
reklamationen. Vad beträffar bytesrätt och öppet köp är 
detta helt upp till butiken.

Konsumenttjänstlagen:
Reklamationstiden på fasta installationer är tio år, till 
exempel elinstallationer. Specificerat kvitto är ett krav 
och reparatören skall avråda från onödiga eller för 
dyra reparationer. I exemplet som anges i inslaget gäl-
lande möjlighet att reklamera en frisyr så täcker inte 
konsumenttjänstlagen ”behandling av personer och 
levande djur.” MEN det är ändå praxis i domstol att låta 
lagen gälla ”behandling av personer och levande djur.” 
Detta kallas för en analog tolkning.

Lagen om paketresor:
Lagen gäller endast paketresor! Resan ska vara den 
som reseföretaget specificerat annars har man rätt till 
ersättning. Lagen är dispositiv (kan avtalas bort) ge-
nom att resenären köper en ospecificerad resa.

4. Konjunkturer kommer och går. Hur får man pengarna 
att bestå?

4:1 Jonas Birgersson byggde upp och förlorade en förmö-
genhet före 30 års ålder – Möt IT-erans kanske största 
fixstjärna och hör hur han tänkte när bubblan blåstes 
upp och hur han lever och tänker kring pengar idag. 

4:2 Shopping med dålig eftersmak. Hela världen hejade 
på när islänningarna handlade lyxbilar för lånade peng-

ar. Bubblan sprack och samma värld blev varse att ett 
land faktiskt kan gå i konkurs. 

4:3 Vintagebubblan. Från arbetslampa över svarven till 
galleristens hetaste mingelbelysning. Hur uträknade 
saker som skabbiga grodor i formalin och virkade du-
kar plötsligt kan bli värdesaker. Men vill man ha peng-
arna tillbaka gäller det att sälja innan trenden är över.

4:4 Var ekonomisk, inte snål. Bokhandlaren och smålän-
ningen Björn Nielsén ger ekonomiska tips för ett friare 
liv. Om vinsten med att vara den som väljer att köpa en 
chokladkaka för 12 kronor istället för 18 kronor och om 
vikten av att ha råd med det man köper. 
 
5. JOBBET – ZENIT I DIN EKONOMI

5:1 Pengarna eller passionen. Lönar det sig att läsa vi-
dare på högskola? Hur strategisk ska man vara när man 
väljer yrke? Vi träffar nationalekonomen som vet vilka 
yrken som lönar sig och hör med folk på stan om man 
ska välja just pengarna eller passionen.

5:2 Här finns jobben om 10 år. Vi listar 16 yrken där det 
kommer att vara mycket liten konkurrens om jobben 
om tio år. I alla fall om man får tro Arbetsförmedlingens 
senaste rapport.  

5:3 Så får man in foten. Ibland värderas en positiv in-
ställning till att hugga in och byta däck på företagsbilen 
högre än utbildning. Vi besöker Big Image i Täby norr 
om Stockholm. Här finns mer än en förbluffande histo-
ria om hur medarbetare fick just sitt jobb. ”Jobben som 
finns men inte syns” De flesta jobb finns i mindre före-
tag som vi kanske inte känner till. Vi träffar civilingen-
jören Anna och hör om hur hon fick jobb på ES Konsult, 
en växande företag i en het bransch.
  
5:4 Ung och utan jobb - att leva på 6 000 kronor i måna-
den. Vi träffar 20-åriga Maja som blev av med jobbet och 
nu kämpar för att få ihop sin ekonomi. 

5:5 Vilket är ditt skuggyrke? En ville bli indianhövding, 
en annan fältflygare. En brottmålsadvokat, en komiker, 
en ekonomijournalist och en clown berättar vad de 
skulle gjort om de inte gör det de gör idag. 


