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roliga
och snällA!

Dorsa kämpar
mot mobbning
Vill du sitta i en
korv med bröd-soffa?

Poster:

Måneskin

Följ med

+ massa galen
Eurovisionfakta

BAKOM KULISSERNA
HOS YUMI & TOMU

Värd e
KOLL

GISSA!

Vad är billigast?
Varför är nästan alla möbler så trista? Lyckoslanten har
hittat två färgstarka undantag – men vilken soffa är dyrast?
Svaret hittar du på sidan 22.

SUGEN PÅ
EN VARMKORV?

Denna soffa är inte lik någon annan.
Den är formad som en korv i bröd,
komplett med tomat och gurka.
Kanske lite obekväm
att sitta i, men 100
procent unik.

VILKEN
LUSTIG PRICK!

Poppig, kul och crazy. Det är några
lämpliga ord som kan beskriva denna
färgklick till soffa. Okej, den kanske inte
matchar precis allt hemma, men
den är garanterat perfekt att
tänka nya tankar i.
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Välkommen
TILL LYCKOSLANTEN

ANNORLUNDA
LYCKOSLANTEN-LOOK
Ser detta nummer av
Lyckoslanten annorlunda ut
än du är van vid? Det beror
på att vi måste trycka på
annat papper, på grund
av pappersbristen
i Europa.

Bli en bättre onlinekompis!
UNICEF genomförde en stor undersökning och FN-rapport med
över 170 000 unga mellan 13
och 24 år från 30 olika länder. Av
dem uppgav en av tre att de utsatts för mobbning online. En av
fem hade hoppat över lektioner
och inte velat vara i skolan till
följd av mobbningen.
EN AV TRE?! Det är ju så oerhört
höga siffror. Alla är därför eniga:
vi måste få stopp på detta. Men
hur? Vem bär ansvaret? Förmodligen måste man arbeta med
detta på en massa sätt, i skolorna, med förebilder, på olika plattformar… Alla initiativ räknas!

DÄRFÖR BLIR JAG så glad över
att det finns människor som
bidrar till att göra nätet till en
snällare plats. Yumi & Tomu, till
exempel, som bestämde sig för
att skapa familjevänliga kanaler
helt fria från taskigheter och
läskigheter.
Extra roligt var det förstås att
vi som första tidning fick besöka
dem i Pandaihuset (som de kallar sin studio för). Där fick vi veta
mer om hur det går till när de
gör sina populära videos. Missa
inte a
 rtikeln på nästa uppslag!
Och framför allt: missa inte
deras tips för att bli en bra kompis online.

.
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sveriges galnaste
inspelningar?

Yumi & Tomu

”ENVISHET ÄR VÅR
SUPERKRAFT”
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Yumi och Tomu
började vlogga om
Japan. Nu är de två av
Sveriges största you-
tubers, med fokus på
bus och snälla spel.
Lyckoslanten fick
hänga med en dag
i deras nya studio.
TEXT: TERRI HERRERA
FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

I EN RÄTT ÖDE DEL AV Uppsala
ligger en gammal bilverkstad. Men
sedan ett par månader tillbaka
är den ombyggd till en studio för
två av Sveriges största youtubers.
Studion skryter inte med några
stora skyltar och Yumi och Tomu
själva är så hemliga att nästan inga
av deras fans vet deras efternamn.
Det är så de vill ha det.
– Vi älskar våra fans, men om
alla visste vad vi heter, var vi bor
och jobbar skulle vi få så mycket
besök att vi inte har tid att göra
våra videos, säger Tom – eller
Tomu som han kallas.
DE SENASTE ÅREN har Yumi och
Tomus popularitet vuxit enormt.
De flesta följare är i låg- och
mellanstadieåldern och kontona
uppdateras med över 20 videos i
veckan.
– Det går ofta jättefort. Vi
kan sitta här i studions kök och
komma på en idé. Ett par timmar
senare är den filmad, klippt och
redan uppe på Youtube, säger
Tom.
Inte sällan är de i studion från
tidig morgon fram till midnatt.
– Det håller inte i längden men
just nu får det gå, säger Jenny
(Yumi). Det är ju så himla roligt!
Man förstår att deras nybyggda
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Tomu och Yumi har ett
varsitt rum i Pandaihuset,
och en större studio mitt i.

Pandaihus, som de kallar
studion, är en drömarbetsplats. Här finns ett färgglatt
kök, en stor inspelningsyta,
en varsin studio där Yumi
och Tomu bland annat filmar
sina gamingklipp – och ett loft
där de klipper filmerna. På loftet
hittar man också ett kylskåp
med neonljus som är fullt med
läsk och energidrycker. Överallt
ser man rolig rekvisita: ballonger, konfettibomber – och en
gigantisk uppblåsbar enhörning.
Som ett lekland för youtubers.
Vilken lyx!
EN VANLIG VECKA innehåller
lite av varje: inspelningsdagar,
klippdagar och även sådana
dagar när de svarar på mejl och
jobbar med annat – som att utveckla webbshopen.
– Det roligaste är inspelnings-

som gatuartist genom att
visa upp sina bollskills.
Han turnerade även som
fotbollsjonglör i Europa på
uppdrag av Adidas.
dagarna, säger Jenny.
Man kan tro att paret slog
igenom över en natt, men de
har hållit på i snart åtta år.
Eller ännu längre beroende
på hur man räknar. Jenny har
varit ett Japan- och mangafan
sedan mellanstadiet och hade
både en blogg och vlogg om
Japan. Och Tom började sin
Youtube-karriär med att göra
fotbollstricks.
– Som 13-åring såg jag Zlatan
göra ett ashäftigt trick i Lilla
Sportspegeln på SVT och blev
så imponerad att jag övade tio
timmar i sträck. Sedan lärde jag
mig ett nytt trick i taget.
Snart började Tom att arbeta

SÅ NÄR JENNY OCH TOM blev
ihop var båda sugna på att göra
mer av sina kanaler. Det slutade
med att de bestämde sig för att
storsatsa: år 2015 flyttade de
till Japan där de pluggade och
lade upp en video om dagen om
livet i Tokyo. Det lyckades, när
året var slut hade de tillräckligt
många följare för att kunna försörja sig som youtubers. Men de
kunde ju inte vlogga om Tokyo
när de bodde hemma i Sverige.
Då kläcktes idén om att skapa
familjeunderhållning.
– Det är bättre nu, men då
fanns det en ganska hård ton hos
många svenska kreatörer. Och
även de som var ”snälla” kunde

Sveriges största Youtubers* (Förutom Yumi & Tomu)
THERÉSE
LINDGREN

Har haft en
Youtube-
kanal sedan
2013 och
blev den första
att passera en miljon följare.
Hon har dessutom lika många
följare på Instagram.
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JOCKE & JONNA

Paret har både
Familjen Lundell
och Lundell Pranks
på topplistan.

Humortrio som älskas av
(nästan) alla. Har även kontot
IJustWantToBeCool2 på topplistan. Och gör en podd. Och
skriver böcker. Och gör tv…

MISSLISIBELL

Började blogga och
göra Youtube-klipp
redan när hon var
tio år gammal. 21
år gammal är hon
fortfarande superpoppis!
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VI MÖTER: YUMI & TOMU

SÅ BLIR DU EN
BRA NÄTKOMPIS

försöka bli bättre hela
ändå spela våldsamma
spel – eftersom deras
tiden – och ha roligt,
1. PEPPA NYBÖRJARE
säger Tom.
målgrupp var äldre.
Klaga inte på nybörjare när ni spelar onlinespel. Ta hand
– MålmedvetenVi ville helt enkelt
om dem som är nya och visa hur man gör.
heten och envisheten
bidra till en mjukare
2. TÄNK EFTER FÖRST
är lite av vår superoch schysstare ton och
Innan du kommenterar, tänk på att mottagaren är en
kraft. Vi har alltid
göra något mer familmänniska som sitter på andra sidan skärmen. Skriv bara
vetat vad vi vill och
jeinriktat, säger Tom,
sånt som skulle kännas okej att säga till någon IRL.
jobbat mot det. Och så
och Jenny tillägger:
3. FRÅGA HUR DIN KOMPIS MÅR
älskar vi att vara krea– Vi vill att våra
Det går fort när man chattar (kanske särskilt när
tiva! säger Jenny.
följare – och deras förman brukar spela ihop). Glöm inte att
fråga hur den andra mår och
äldrar – ska veta att hos oss
hur dagen har varit.
DÄRFÖR BESTÅR Yumi &
spelas inga barnförbjudna
Tomu numera av ett helt litet
spel. Man får inte se något som är
kreativt universum av olika kaläskigt eller höra något taskigt.
raktärer. Just nu lanserar de en
Kan ni vara rädda för att bli
bok och satsar på mer animerat
stämplade som lite präktiga
jobbet. Det har lärt oss att uppinnehåll. Drömmen är att skapa
på grund av det?
skatta det vi har nu, säger Tom.
en tecknad serie baserad på de– Nä, vi är bara oss själva. Jag
ras karaktärer.
har jättestarkt självförtroende i
OCH ALLT HAR DE skapat på
vem jag är och vad Yumi & Tomu egen hand. De ingår inte i något Är det någon skillnad på när
ni är Yumi & Tomu och Jenny
står för, säger Jenny.
nätverk av kända influencers
och Tom?
som drar trafik åt varandra, de
UPPENBARLIGEN VAR deras
– Yumi är väldigt lik min
har inte gått några utbildningar
idé helt rätt. I dag har de totalt
grundpersonlighet, säger Jenny.
med digital inriktning och de
Samtidigt kan jag svära privat,
över 700 000 följare på sina fyra
hade inga toppbetyg i skolan.
men aldrig som Yumi. Och Yumi
kanaler. De är glada över att
I grundskolan var Tom en
har alltid mycket energi, medan
deras popularitet har ökat lite
fotbollskille som tyckte att
jag kan vara ganska lugn när kai taget. Det har gjort att de har
rasterna var bäst och Jenny
meran stängs av.
fått växa in i rollen och utveckla
älskade hästar och manga, men
– Man kan
Yumi & Tomu lite i taget.
kämpade med många av kärn-
säga att
– Vi är tacksamma över att vi
ämnena. Hemligheten bakom
Yumi och
inte slog igenom som tonåringar framgången är att de är envisa
Tomu är
utan har fått känna på vanligt
och arbetar hårt, säger de. Och
som serievardagsliv. Jenny jobbade tidiatt de vågar testa sig fram.
figurer av
gare i en färghandel och jag har
– Vi tror verkligen på att man
oss själva,
arbetat på en fabrik då man fick
ska jobba hårt, gå upp tidigt på
säger Tom.
kliva upp 04:30 för att hinna till
morgonen, arbeta effektivt och

.

JLC Förkortningen står för

STAMSITE Bakom
kontot finns Marcus Nyman, som
anses ha startat den största
svenskspråkiga spelkanalen.
Den är fortfarande aktiv och nya
klipp läggs upp dagligen.
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THE SWEDISH
FAMILY Paret Joanna
och Axel slutade sina
vanliga jobb för att
satsa på familjens
Youtube-kanal där de
visar upp sin vardag.
Nu har de miljontals
visningar i månaden.

Jonas, Lucas och Carl. Alla
tre hade varsitt humor-
konto, men det var först
när de började tillsammans
som de blev riktigt stora.

*Här räknar vi
svensktalande
youtubers. Annars
är PewDiePie den
mest framgångs-
rika svensken
– han är tredje
störst i världen.
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RUNT

TEXT ANNA-MARIA STAWREBERG
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST FOTON PRIVATA

VÄRLDSLÄSKIGT!
Krig, höjder och spöken
– men även höns och vargar.
Man kan vara rädd för olika
saker, men precis alla är
rädda för något. Vi frågade
fyra barn från tre världsdelar
om vad som skrämmer dem.

OSCAR,

FAYETTEVILLE:
Är du rädd för
något?
– Ja!

Vad är du rädd för?

– Jag är rädd för
höjder, spindlar och
insekter. Och så är
jag rädd för saker
som inte finns på
riktigt, som spöken
och sånt.

Vad gör du för att
bli mindre rädd?

– Då leker jag
med min hund
Pepper eller
så t ittar jag på
Youtube för att få
annat att tänka på.

Vet du varför du är
rädd?

Namn:

Oscar Sims.
Ålder: 12 år.
Familj: Mamma, pappa
och storebror.
Bor: I Fayetteville, USA.

Intressen:

"Jag tycker
om att rita, är
med i scouterna, gillar att
leka med min
hund och så
tittar jag på
Youtube."

– En gång var
jag uppe i ett torn
när jag var på ett
sommarläger, och
det gjorde mig
väldigt rädd. Jag är rädd för
insekter eftersom de kan göra
en illa. Spöken … ja, det är väl för
att det är svårt att veta om de
finns eller inte.
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RAFFAELLA,

SANTIAGO:

Är du rädd för något?

– Ja, jag är rädd för en ganska
ovanlig grej.

Vad är det du är rädd för?

– Höns! Jag har fobi, är jätterädd
för dem.

Vad gör du för att bli mindre rädd?

– Jag försöker lugna ned mig och
ta djupa andetag.

Vet du varför du är rädd?

Namn: Raffaella
Coronil Pedemonte.
Ålder: 10 år.
Familj: Mamma,
pappa och lillebror.
Bor: I Santiago,
Chile.
Intressen: Sång,
skådespeleri och
dans.

– När jag var liten och var hos
farmor på landet, så matade jag hönsen och var rädd för
att de skulle bita mig i benen. Jag har varit rädd för höns
sedan jag var tre år, men jag tror jag kan komma över det
om jag försöker bli förtjust i dem.
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KRISTINESTAD

LONDON
FAYETTEVILLE

SANTIAGO
Namn:

KARLAXEL,

FILIPPA,

Är du rädd för något?

– Ja, spindlar. Pappa
sjöng Imse Vimse Spindel
för mig när jag var liten,
men det hjälpte inte!

Vad är det du är rädd för?

– De är läskiga och obehagliga. Speciellt spindlar
med långa smala ben.

Vad gör du för att bli
mindre rädd?

– Om jag ser en spindel
brukar jag be pappa att ’ta
hand om problemet’.

Vet du varför du är rädd?

KRISTINESTAD:
Namn: F
 ilippa

BerthiotWissinger.
Ålder: 11 år.
Familj: Mamma,
pappa, lilla-
syster och lillebror.
Bor: I London,
Storbritannien.
Intressen: Netball, lacrosse,
gymnastik,
Rubiks kub, leka
med kompisar,
laga mat, läsa,
titta på tv
(Friends och
Modern Family).

– Troligtvis för att
spindlar inte är speciellt
gosiga, snarare tvärtom.
Jag tror inte det finns så
många som har spindelgosedjur i sängen till exempel. Mitt favoritgosedjur är min åsna Paco som jag har haft
sedan jag föddes.
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Är du rädd för något?

– Ja, jag är rädd för
flera saker!

Vad är det du är rädd
för?

– Vargar, krig och döden. Vargar för
att de kan äta upp små barn, kriget för att
människor dör och döden om man inte
kommer till himlen.

Vad gör du för att bli mindre rädd?

– Jag försöker sluta tänka på
det.
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Vet du varför du är rädd?

– Jag är rädd för krig
och döden för att det
händer olika saker
ute i världen just
nu.
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LONDON:

KarlAxel
Wiklund.
Ålder: 8 år.
Familj: Mamma,
pappa, storasyster
och lillasyster.
Bor: I Kristinestad,
Finland.
Intressen: Ishockey,
fotboll, scouting och
simning.
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”JAG KÄMPAR

”
MOT MOBBNING
Dorsa Rahimi mobbades när hon gick i lågstadiet. I dag vill hon hjälpa andra och har
skrivit en bok om mobbning.
– Inget barn ska behöva gå igenom något
sådant här, säger hon.
TEXT LINA NORMAN FOTO ANNA EDLUND

D OR SA bara sju år när
RAHIMI var

en grupp andra barn började ge
sig på henne i skolan, hon blev
slagen och retad.
– De flesta i min klass såg nog
att jag mobbades, men antingen
brydde de sig inte eller så var de
rädda att själva bli utsatta.
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Först ville inte Dorsa berätta
hemma om vad som hände på
rasterna. Men till slut orkade
hon inte hålla det hemligt.
– Mamma och pappa blev
stolta över att jag vågade berätta.
Dorsas föräldrar kontaktade
skolan, men när situationen inte
blev bättre bytte hon skola.

– Egentligen tycker jag
att den som mobbar ska
få möjlighet att byta
skola. Den personen
behöver nog en nystart på en skola där
den inte ses som
mobbaren. Alla
förtjänar en andra
chans.
I DAG KÄNNER
BORÅS
sig Dorsa stark
och när hon var tio
år fick hon en idé:
hon ville skriva en
bok om det hon varit
med om. Kanske skulle det
kunna hjälpa någon annan.
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Dorsas 3 tips

KRING
MOBBNING:

1. OM DU BLIR M
 OBBAD:

Prata med någon som du
litar på – till exempel någon
i klassen, mammas kompis,
kuratorn eller skolsköterskan. Be om hjälp!

2. OM DU SER NÅGON SOM
MOBBAS: Berätta för den

Dorsas bok
innehåller tips
till den som
blir mobbad,
till den som
mobbar och till
den som står
vid sidan av
och ser på.

som mobbar att det är
fel att mobbas. Försök få
personen att tänka till –
varför beter sig personen
så här? Säg hej till den
mobbade, det kan göra
enorm skillnad.

3. OM DU VILL FÖRE-
BYGGA MOBBNING:

Förra året utsågs
Dorsa till Borås stads
rättighetskämpe. ”Det
kändes jättestort. De
andra nominerade gör
fantastiska saker.”

Be din lärare att ta upp
ämnet i klassen. Be om
samarbetsövningar
och gruppuppgifter
där ni diskuterar
mobbning. Försök
komma på egna idéer
kring vad man kan
göra för att mot-
verka mobbning.

En fritidsledare på fritidsgården
Norrbyhuset i Borås, Dorsas
hemstad, hjälpte henne att
kontakta ett bokförlag.
– Det kändes bra att ha
någon som trodde på mig.
Norrbyhuset är en jätteviktig
plats. Fritidsledarna pratar
med oss.
DORSA BETALADE SJÄLV för
att ge ut sin bok Livet är inte alltid lätt med pengar som hon fått
då hon vann ett pris som delas ut
till den som gjort något bra för
stadsdelen Norrby. Dorsa hade
ordnat aktiviteter för yngre barn
i Norrbyhuset.
Numera föreläser Dorsa om
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mobbning och hoppas kunna
vara en förebild. Förra året
utsågs hon till Borås stads
rättighetskämpe.
– Det gör mitt hjärta varmt
att höra ”Jag ser upp till dig!”.
Som liten trodde jag aldrig att
jag skulle kunna vara någons
förebild. En gång efter att jag
hade föreläst för nior kom flera
fram och sa ”Vad modig du är!”.
Men Dorsa vill inte vara en
förebild som man jämför sig
med. Hon vill vara en förebild
som man lär sig något av.
– Alla är olika och har sina svagheter och styrkor. Jag kommer
gärna ut mer och pratar i skolor.
Under pandemin var det svårt.

I FRAMTIDEN
PLANERAR Dorsa att engagera
sig politiskt.
– Jag vill förändra samhället.
Förut tänkte jag att jag
skulle bli vår första kvinnliga
statsminister, men så kom
Magdalena Andersson…
När Dorsa tänker på tiden
då hon mobbades blir hon inte
längre ledsen.
– Jag är stolt – och det
känns kul att kunna göra
skillnad i dag. Jag själv hade
behövt någon som hjälpte
mig. Hade någon bara sagt
”Hej!” så hade det betytt
enormt mycket.

.
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FOTO: TT

MÅNESKIN

Veckopengs

SKOLAN

OOOPS, JAG
ÅNGRADE MIG!
Vad gör man om byxorna inte passade?
Eller om något går sönder? Här får du veta
allt om hur (och när) man får pengarna tillbaka.

TEXT: TERRI HERRERA ENKÄT: SANDRA RINGDAHL ILLUSTRATIONER: REBECCA ELFAST

vad som gäller redan när man
köper något.
– Fråga om butiken har öppet
köp – och hur länge. Om de har
öppet köp i 14 dagar betyder det
att man får lämna tillbaka varan
inom två veckor. Men du måste
kunna visa kvittot – och det du
köpt måste vara oanvänt. Köper
du ett par skor får du prova dem
hemma, men inte ha dem utomhus.

TRÖJAN SOM SÅG så snygg ut
i butiken ser inte alls lika snygg
ut hemma. Och var den inte lite
för dyr…? ”Lämna tillbaka den så
får du pengarna tillbaka!”, tipsar
kompisen. Men är det så enkelt?
Man vill ju inte att det ska bli
pinsamt vid kassan.
– Det är vanligt att man kan
lämna tillbaka en vara och få
pengarna tillbaka. Men det är
inte alls självklart, säger Cecilia
Grändås.
Hon är vägledare på Hallå
konsument, Konsumentverkets
vägledningstjänst dit du kan
höra av dig om du har frågor
kring köp du gjort. Hennes första råd är att man ska ta reda på

det gäller
att ha koll
Cecilia
på vad som
står på kvittot.
Vissa butiker har inte öppet
köp, men bytesrätt. Det betyder
att du kan lämna tillbaka varan
och byta mot en annan. Du kan
byta till en annan storlek eller
någon annan vara som kostar
lika mycket. Eller lämna tillbaka
varan och få ett tillgodokvitto
(som ett presentkort).
ÖPPET KÖP är något som många
Det finns situationer då man
butiker har, men det är inget de
alltid får ångra sig. Det är när
måste ha och antalet
man handlar på nätet.
r
ä
n
dagar det gäller kan
– Öppet köp och
a
g
a
Våga kl r dåligt! bytesrätt är frivilligt
variera från en dag
något ä
till flera månader. Så
för butiker att ha.

4 KÖPREGLER
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ÖPPET KÖP =
PENGARNA TILLBAKA

Öppet köp betyder att du
kan lämna tillbaka en vara
till butiken och få pengarna
tillbaka. Men du behöver visa
upp kvittot och lämna tillbaka
inom den tid som öppet köp
gäller. Varan måste vara
oanvänd och ha lapparna
kvar, så att någon annan kan
köpa den.
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BYTESRÄTT = BYTA
TILL NÅGOT ANNAT

Om det är bytesrätt
har du rätt att lämna tillbaka
varan till butiken under tiden
för bytesrätten och välja
något annat i stället. Du får
alltså inte tillbaka dina pengar. Ibland blir du erbjuden
ett tillgodokvitto. Då kan du
köpa en ny vara i samma
butik vid ett senare tillfälle.

3

ÅNGERRÄTT =
ÅNGRA ETT NÄTKÖP

Ångerrätt innebär att
du har 14 dagar på dig att
ångra ett köp du har gjort på
distans, till exempel på nätet
eller via telefonförsäljare.
OBS! Gäller endast köp
inom EU, Norge, Island och
Storbritannien. Ibland kan
man behöva betala för frakten
vid retur.

4

REKLAMATIONSRÄTT = RÄTT 
ATT KLAGA

Reklamationsrätt är din
rätt att klaga på fel på
en vara eller tjänst som
du har köpt. I Sverige
har du reklamationsrätt i tre år, och inom
EU i minst två år.

LYCKOSLANTEN 02 2022

Har du lämnata?
tillbaka en var
CASPAR DELIN

11 ÅR, STOCKHOLM

Men när man handlar på nätet
finns en lag som ger dig möjligheten att ångra dig i 14 dagar. Något
kan se helt olika ut på bild och
i verkligheten.
DÅ OCH DÅ ÄR SAKER som man
har köpt rentav dåliga. Hur gör
man när hörlurarna går sönder
efter bara ett par månader?
– Ja då finns det en annan lag som
skyddar dig. I den lagen finns det
något som kallas r eklamationsrätt.
Du har rätt att klaga på en vara i upp
till tre år och få felet åtgärdat. Ibland
lagar de kanske hörlurarna, eller så
får du nya.
Men självklart ska du ha använt
dem på ett vanligt sätt. Om hörlurarna låg kvar i jeansen under
tvätten eller om du råkat trampa på
dem så kan du förstås inte klaga på
att de låter konstigt.
DET HÄR VAR GANSKA många
olika regler, men egentligen är det
enkelt:
– Kolla vad som gäller redan när
du handlar, spara kvittot och använd inte varor som du kanske vill
byta. Och om skosulan lossnar eller
hörlurarna glappar efter en kort
tid – då har du alltid rätt att klaga,
säger Cecilia Grändås.

.
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– Jag hade ett par hörlurar som
 lutade fungera efter ett halvår. Mamma
s
hjälpte mig att skriva ut en kopia av
betalningen eftersom kvittot var borta. Jag
gick med det till butiken för att byta ut hörlurarna då de hade en garanti på ett år. Tyvärr
fanns det inga likadana hörlurar i butiken men det var inget
problem. Killen i kassan ringde till en annan butik dit jag
kunde gå och byta ut mina trasiga mot ett nytt par.

LEVICIA NYBERG

11 ÅR, KATRINEHOLM

– Ja, jag lämnade tillbaka ett klädesplagg
en gång. Jag tyckte att det var för litet men
det gick rätt så bra, jag lämnade fram varan
och de tog tillbaka den. Man behöver ha kvar
prislappen och kvittot om man vill lämna tillbaka något.

HUSEYN DASDAMIRLI

11 ÅR, KATRINEHOLM

– Ja, jag har lämnat tillbaka
oöppnat godis. Jag lämnade
tillbaka det för att det var gelatin
i, och jag äter inte det. Det krävs
att du har kvittot kvar, då får du
pengarna tillbaka.

BEATRICE ROSMAN

11 ÅR, SOLLENTUNA

– Jag har lämnat tillbaka jättemånga
grejer som andra har köpt till mig. Ibland
har det varit kläder som varit för små eller
för stora, eller så kanske jag bara inte gillar just
den grejen jag har fått. Man behöver ett kvitto, och
kanske ha en vuxen med sig. Jag brukar byta till något jag gillar
som kostar lika mycket. Det har alltid gått bra.
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MINUT &
SEKUNDER

Så långt var Finlands
bidrag år 2015. Det är
tävlingens kortaste bidrag.
Det längsta var Italiens låt
Corde della mia chitarra från
1957 som var över fem minuter.
I dag får inget bidrag vara
över tre minuter.
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gånger har Norge
hamnat sist, vilket är
bottenrekord. De har
dock även vunnit tre
gånger.
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år 2013.
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I år tävlar
Cornelia
Jakobs för
Sverige.
Heja!

44 968
1

vinster, en andraplacering
och sex tredjeplaceringar har
Sverige, vilket gör oss till det näst
mest framgångsrika landet
i tävlingen.
år tog det innan Finland
äntligen vann Eurovision.
Innan dess hade de bara
Tips!
fått totalt tre 12:or (det
Kolla
högsta betyget)
var den
in bidragen
genom åren. Men
äldsta deltagaren,
på nätet!
2006 vann de över-
Emil Ramsauer, som
lägset med låten
spelade i bandet Takasa
Hard rock hallelujah.
från Schweiz

95 ÅR

7

Det har Eurovision Song Contest, vilket gör det till
världens största livemusikevenemang. Dessutom
pågår massa aktivitet online på tävlingens konton
i sociala medier – Instagram, Facebook, Twitter
gånger har Irland
och TikTok – vilket ledde till 14 miljoner
vunnit, vilket gör dem
interaktioner på inläggen under 2021. Eurovison
till rekordhållare. Några
Song Contest 2022 blir den 66:e upplagan av
år kändes det som om
musiktävlingen.
Den hålls i Italien efter
de ”prenumererade” på
att Måneskin
vann förra året.
segern. De vann nämligen
1992, 1993, 1994 och
Tips!
1996 – alltså fyra gånger
Kolla in
på fem år! Men efter
postern!
det har det inte blivit
någon seger.
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av alla bidrag har sjungits på hittepå-språk.
Två av bidragen har kommit från Belgien:
Sanomi (2003) och O Julissi (2008). Det tredje
kom från Nederländerna: Amambanda (2006).

vinnare har
tävlat barfota:
Sandie Shaw (1967),
Sertab Erener (2003),
Dima Bilan (2008),
svenska Loreen
(2012) och Emmelie
de Forest (2013).
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Gäst

julia:

KRÖNIKAN

S kilda föräldrar –
jobbigt, men också skönt

’’

FLERA I KLASSEN och
många jag känner har skilda
föräldrar. Vissa har föräldrar som
bor nära varandra och andra kan
ha varannan vecka hos mamma och
varannan hos pappa. Vissa träffar
knappt mamma eller pappa. Och
en del har föräldrar som bor väldigt
långt ifrån varandra. Som jag. Alla
sätt har sina för- och nackdelar.
Några nackdelar:
Man kan behöva åka långt.
l Det kan kännas konstigt om ens
föräldrar träffar en ny kille/tjej.
l En del barn kan känna att det är
deras fel.
l

JAG SJÄLV BLEV SÅ KLART jätte-
ledsen när jag fick reda på att mina
föräldrar skulle skiljas och att
mamma skulle flytta, men samtidigt
visste jag att det skulle bli bättre.
De skulle sluta tjafsa och bråka.
Det tuffaste var att mamma skulle
flytta väldigt långt bort. Det skulle

3 tips till dig om dina
föräldrar ska skiljas

bli väldigt jobbigt att inte träffa
mamma lika ofta som jag gjorde
innan och att behöva åka så långt
varannan helg.
SÅ HÄR FUNGERAR DET I DAG:
Varannan helg åker jag bil i sex
timmar till mamma. Det kan vara
jobbigt ibland, men jag vet att
mamma blir glad att få se mig och
min syster.
När mamma skaffade en ny kille
efter skilsmässan kändes det
såklart konstigt i början, det är ju
en helt ny person, men man vänjer
sig. Det blir ju inte ens nya pappa/
mamma men det blir som en bonusförälder.
SÅ NUMERA SER JAG att det kan
finnas flera fördelar med föräldrars
skilsmässor. Man slipper bråk och
tjafs och får umgås med en förälder
i taget. Dessutom blir många föräldrar lyckligare som skilda. Det blir
alltid bättre till slut.

Julia
Strandlund
ÅLDER: 11 år.
SKOLA: Sälens
skola, Sälen.
HÄLSNING TILL
ALLA MED SKILDA
FÖRÄLDRAR: "Det
finns många för-
delar också med att
ha skilda föräldrar."

.

Det är aldrig ditt fel.
Prata med någon du litar på.
Det blir alltid bättre.

VILL DU SKRIVA EN KRÖNIKA TILL NÄSTA NUMMER? PRATA MED DIN LÄRARE!

Mer information hur du gör finns i Lyckoslantens lärarhandledning och på lyckoslanten.se.

02 2022 LYCKOSLANTEN
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sofia dalén
ÅLDER: 31 år.
FAMILJ: Pojkvän, föräldrar, två
syskon och syskonbarn.
BOR: I Stockholm, men är
uppvuxen i Jönköping.
GÖR: Jobbar med humor och
som programledare.
AKTUELL MED: Som deltagare
i Bäst i test och programledare
för den egna Youtube-serien
Paradrätten.
EGEN PARADRÄTT:
”Jag är ganska bra på att laga
mat. Min paradrätt just nu
är fisktacos – friterad
torsk med massa goda
tillbehör i ett stekt
tortillabröd.”

på g!
s
f
f
pro lagnin
mat
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SofiDaalén?

INTERVJU AV:

SELMA ÅGREN OCH
IOANNIS KOUROUTSIDOU
FOTO: MAGNUS RAGNVID

Är du en Spara
eller Slösa,

Sofia Dalén har full koll
när hon programleder
eller är med i tv. Men har
hon koll på sin ekonomi?
Vad tror du?
Hur blev du programledare?

– Jag har alltid gillat att kolla mer på
programledarna än på artisterna. Så jag
pluggade till journalist och försökte inrikta mig på
underhållning i stället för att jobba på en tidning.
Direkt efter studierna fick jag jobb som programledare för en onlinekanal som hette P3 Star och
fick intervjua artister som Billie Eilish, Dua Lipa och
Zara Larsson.

Tjänar du mycket pengar i ditt jobb?

– Det mesta gör man gratis för att man
ska kunna tjäna pengar längre fram. Min
Youtube-serie Paradrätten jobbade jag gratis med
i ett år innan jag tjänade en enda krona. Så mycket
handlar om att jobba hårt utan lön – för att det ska
löna sig sedan. Och nu tjänar jag bra med pengar!

Sparar du mycket?

– Tyvärr inte. Jag försöker spara varje
månad men det blir inte jättemycket.

Vad gör du med dina pengar?

– Jag har en app som visar vad jag lägger
pengarna på, så det här vet jag ganska
exakt. Jag är ingen planerande person. Med andra
ord gör jag inga matlådor utan äter lunch ute och
det blir jättedyrt. Och så brukar jag vara sen så jag
behöver ta en taxi i sista minuten. Det blir också jättedyrt. Så jag lägger mest pengar på mat och transport
och dessutom en del på kläder och smink. Det
kostar mycket att leva så oplanerat som jag gör.

Finns det några situationer där du är
mer sparsam?

– Lite hela tiden skulle jag säga. Men kanske mest när jag köper presenter, jag har
rätt dålig uppfattning om pengar när jag köper julklappar. Nu i julas räknade jag ihop vad alla presenter hade kostat och det var tre gånger så mycket
som jag trodde. Då fick jag faktiskt en chock.

Vad är det dyraste du har köpt?

– Mina utbildningar. Jag bodde i USA i ett
halvår och dansade och den utbildningen
kostade sådär 70 000. Eller jag fick inte ens en utbildning, men jag fick dansa i ett halvår i New York
så det var ju värt det.

Har du någon hobby – och är den dyr?

– Ha! Min hobby är faktiskt billig! Jag
gillar att ta sticklingar från växter och
plantera dem. På så sätt får man fler och fler växter
utan att köpa nya. Det som är dyrt är när man får
skadedjur på växterna. Nu senast lade jag 1 200
kronor på ett biologiskt bekämpningsmedel mot
något som heter sorgmygg.

Vad gör du om du har 5 000 kronor
över?

– Jag borde spara dem till en lägenhet
men det hade jag ju aldrig gjort. Jag skulle köpa
nya vårskor och resten hade jag kunnat spara... ja,
efter det här mötet så skulle jag spara såklart!
Kul snack
om mat
och
chokladkalendrar.

SPARA

eller

– Jag shoppar mycket second hand
för att det är miljövänligt och då blir det en
bonus att det är billigt. Jag tycker det är kul att
utmana mig själv och hitta saker som inte är
nyproducerade.

När är du mest slösaktig?

02 2022

LYCKOSLANTEN

slösa?
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SPARA eller SLÖSA?

”JAG SPARAR, MEN
INTE PENGAR”
JAPP, DET ÄR KLART ATT JAG
BLEV EN SLÖSA. Det här har jag

vetat sedan jag var barn och läste
Lyckoslanten. Mina föräldrar är
sparsamma scouter som tycker att
naturen är viktigare än prylar, och
de har försökt uppfostra oss barn
enligt det tankesättet. Det hade ingen effekt på mig, jag har inget konsekvens-
tänkande och åt upp hela chokladkalendern
första december.
Vet ni vad jag har märkt?
Som man behandlat sin
chokladkalender när man
var liten, så behandlar
man sin ekonomi när
man blir vuxen. Antingen åt man upp alla
bitar första december.
Då blir man en sådan
som bränner alla pengar
när man får lön, som jag.
Eller så är man en jobbig
typ (tycker jag) som sparar
chokladen tills det är julafton. Då blir man sparsam.

SAMTIDIGT ÄR JAG EN SPARA. Nyligen hittade jag ett godis-

papper från när jag var 12 år där jag
hade skrivit ’Den här polkagrisen åt
jag 2002’. Jag är så nostalgisk och
ingen får slänga någonting från
min uppväxt! Min mamma skojade nyligen om att hon kanske
kan öppna ett museum och ta
betalt för att folk kan titta på
mina gamla kläder.

SELMA:

Att man
ens vågar
äta upp hela jul-
kalendern första
dagen. Det borde
vara kriminellt!
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IOANNIS:

Sofia
verkar
aldrig tänka:
’Behöver jag
det här?’ Men
hon var trevlig!

Sofia var ett
Lyckoslanten-fan
som barn och
identifierade sig
redan då med
Slösa.
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SÅ
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DET

VAD ÄR INFLATION?

1

SÅ PÅVERKAR
INFLATIONEN DIG! står

det på framsidan av
en dagstidning. Först
tror Ioannis att det står
”inflammationen” men det
är en ”inflation” som kan
påverka en. Men hur?
Ioannis mamma svarar:
”Inflation gör att du kan
köpa färre saker för samma
mängd pengar. Din månads-
peng räcker till mycket
mindre.”

3

Just nu pratas det mycket om att det är
inflation i stora delar av världen – men vad är
det? Här förklarar vi, med hjälp av vår
knattereporter Ioannis.
TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

2

”FÖR 50 ÅR SEDAN kostade en liter

mjölk kanske en krona. I dag kostar
ett paket mellanmjölk strax över 10
kronor. Ändå är mjölk inte dyrare än
för 50 år sedan, för även lönerna har
ökat. För en vanlig lön har man faktiskt råd att
köpa ännu mer mjölk nu än för 50 år sedan. Mjölken
är alltså billigare i dag än för 50 år sedan trots att priset är
högre. Det kallas låg inflationstakt. Priserna och lönerna smyg-
ökar lite i taget och alla är nöjda.”

4

”NÄR INFLATIONEN ÄR HÖG – som den är nu –
innebär det däremot att pengarna minskar
i värde eftersom en massa saker
plötsligt blir dyrare. För samma
summa pengar får den som
handlar helt enkelt färre varor.
Just nu har exempelvis priset på papper,
el, bensin, bostäder och vissa matvaror
ökat mycket på väldigt kort tid.”

5

”OKEJ, HAR JAG FÖRSTÅTT
DET RÄTT: just nu är det infla-

tion v
 ilket gör att månadspengen
räcker till mindre?”. ”Det stämmer!”, säger Ioannis mamma.
”Du fattar vad det här innebär?
Jag behöver högre veckopeng. Dags
att förhandla!”, säger Ioannis och
skrattar nöjt.

Inflationen
påverkar
veckopengen
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”DET FINNS FLERA
SKÄL till att det är hög

inflation. Bland annat
beror det på pandemin, eftersom den
gjort det svårare att tillverka
och transportera varor. Nu är
det också på grund av kriget
i Ukraina. Det betyder att folk
inte har råd med lika mycket
som tidigare. Och när mer
pengar går åt till att betala
elräkningen har vi inte råd att
göra lika
mycket
roliga
saker,
som att
gå på bio.”

KÄLLOR: SWEDBANK, SCB OCH RIKSBANKEN

SEDAN 2011 har en 13-årings vecko- el-

ler månadspeng stigit med 14 procent,
medan många saker som barn och unga
köper har blivit mycket dyrare än så:
en pizza har ökat i pris med 50 procent
sedan 2011 (en pizza som då kostade 60

kronor kostar nu 90), en biobiljett med 35
procent och några vanliga glassar som
Sandwich och 88:an med 20 procent.
Du har helt enkelt inte råd att göra lika
många skojiga saker som storebrorsan
eller storkusinen gjorde i samma ålder.
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KORSORD

De rätta
lösningarna
hittar du på
lyckoslanten.se



SUDOKU
KORSORD OCH SUDOKU: MAPPELL

Quiz
NR 2 2022

1

VAD betyder ordet ”måneskin” på danska?

2

YUMI & TOMU heter egent-

ligen något annat. Vad?

3

VEM ÄR DEN svensk-
talande youtuber som först
nådde en miljon följare?

4

5

6

VAD HETER matprogrammet som Sofia Dalén leder?

VAD BRUKAR en ”vegetari-

an” som äter fisk kallas?

I JORDEN RUNT berättar
Karl-Axel från Kristinestad i
Finland om vad han är rädd
för. Vad heter Finlands huvudstad?
(Svaret står inte i tidningen,
utan du måste söka på nätet
eller i en kartbok.)

SVAR: Hot dog-soffan är
väldigt mycket dyrare än
den prickiga soffan. Den
kostar 66 500 kronor,
medan den andra är en
Ikea-soffa för 2 795 kronor. Att korvsoffan är så
mycket dyrare beror på flera saker. Självklart är
den krångligare att tillverka – man ska få till korven,
tomaten och gurkan snyggt. Men framför allt är

22

7

MED HUR
MÅNGA

procent har
en pizza ökat i pris
sedan 2011?

8

De rätta
svaren hittar
du på baksidan.

DET FINNS EN lagstadgad
rättighet som hjälper dig
när du ångrar ett köp du har
gjort på nätet. Vad heter den?

9

DORSA RAHIMI skrev en
bok om mobbning. Vad
heter den?

10

VILKET LAND har
vunnit Eurovision flest
gånger?

den dyr för att den är från Seletti, ett känt italienskt
inredningsmärke som har samarbetat med två
kreddiga designers för att skapa den omtalade
soffan.
Ikea-soffan Klippan masstillverkas i många tusen
exemplar varje år, vilket gör att man kan hålla
kostnaderna nere – och då blir
den billigare.

MERer
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T
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Så gott

alla kan lyckas
med scones!

TIPS FÖR
HEMMAKOCKAR

Supersnabba
veganscones
Scones är hur enkelt
som helst att göra
och är klara på några
minuter. De passar
perfekt till ett lyxigt
mellis! De här är dess-
utom veganska.

Receptet och faktan
nedan är hämtade
ur boken Vegansk
hemkunskap av
Gustav Johansson,
som driver Sveriges
största veganska
blogg, ”Jävligt gott”.

6 stycken
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 krm salt
50 g margarin
2 dl havredryck
TILL SERVERING
vegansk färskost
sylt
margarin
marmelad
vegansk hårdost

Tips!

Tillsätt choklad,
nötter eller
torkad frukt
i smeten.

DU BEHÖVER:

vegan, vegetarian eller flexitarian?

Bunke, måttsats, slev, plåt med
bakplåtspapper

Det finns en massa sätt att äta vegomat på.
Här är de vanligaste orden och begreppen.

GÖR SÅ HÄR:
1. Värm ugnen till 250 grader.

VEGANEN har en helt växtbaserad livsstil som innebär
att man äter växtbaserad kost
(alltså inget som kommer från
djur, som kött, mjölk, ägg och
honung) men också utesluter
andra animaliska produkter
ur sitt liv. En ”riktig” vegan
använder inte läder eller päls.

växtbaserad
kost, men även
mjölkprodukter
(lakto) och ägg (ovo).
Om du också äter fisk så
kallas du för pescetarian.

VEGETARIANEN äter en helt
växtbaserad kost, men man är
inte nödvändigtvis 100 procent
vegan. Till exempel använder man
kanske fortfarande läder.

FLEXITARIANEN äter mest vego,
men har inte gått ”all in”. Det är
ganska få som kallar sig själva
flexitarianer, ordet används för att
beskriva vegovänliga allätare.

2. Blanda mjöl, bakpulver

och salt i en bunke. Jobba
in margarinet snabbt med
fingrarna. Tillsätt sedan
havredrycken och rör ihop till
en kladdig deg.

3. Klicka ut sex bullar på en plåt
med bakplåtspapper. Grädda
mitt i ugnen i 10–14 minuter, tills
sconesen har fått fin färg.
4. Servera med färskost och sylt,
eller med margarin, marmelad
och hårdost!
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LAKTO-OVOVEGETARIANEN äter
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1) Månsken. 2) Jenny och Tom. 3) Therése Lindgren. 4) Paradrätten. 5) Pescetarian.
6) Helsingfors/Helsinki. 7) 50 procent. 8) Ångerrätt. 9) Livet är inte alltid lätt. 10) Irland.
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