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Vad är dyrast?
Godis är ju väldigt gott. Men vad kostar mest:
att köpa lösgodis eller en färdig påse?
Svaret hittar du på sidan 22.

KUL ATT PLOCKA SJÄLV
”Jag tar tre av de där, och en skopa av de där
små – fast inte de röda kulorna – och några
gelégrodor…” Att omsorgsfullt plocka ihop
det godis man helst vill ha kan vara en mysig
del av lördagsförberedelserna.

…MEN SKÖNT ATT SLIPPA
Samtidigt finns det något himla skönt med att
slippa trängas bland plockgodiset och bara ta en
påse full med favoriterna. Klart! Många tycker
också att det känns mer hygieniskt – ingen har
fingrat på dina chokladbitar.

ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
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LÄRARE, SE HIT!

Du vet väl att det finns
en lärarhandledning till
varje nummer av Lyckoslanten? Den levereras till
alla mellanstadieskolor
och finns även på
lyckoslanten.se.

Väl ommen
TILL LYCKOSLANTEN!

billigt är snällt!
I DET HÄR NUMRET pratar vi om hur
man är en bra kompis när det gäller
pengar. Att man ska betala tillbaka när
man har lånat av någon – men också
att man ska välja aktiviteter som alla
i kompisgruppen har råd med.
NÄR JAG VÄXTE UPP hade min
mamma inte särskilt god ekonomi
och jag hade sällan råd att hänga
med mina vänner på saker som bio
eller fotbollsmatcher. Ibland erbjöd
de sig att bjuda, men det kändes
pinsamt att bli bjuden för att man
var ”fattig” (vi var inte fattiga på
riktigt, men just då kände jag mig
som det). Därför är jag numera
noga med att en god vän ska an-
passa sig till den med minst plånbok. Det är klart att det är schysst

Postern

l Elias Pettersson är 22 år
och uppvuxen i Ånge.
På sin 17-årsdag gjorde han
debut i hockeyallsvenskan.
l Han är med i landslaget, har
vunnit SM-guld med Växjö Lakers
och spelar numera i Vancouver
Canucks i NHL, där han blev den
första tonåringen på 30 år att
göra tio mål på sina tio första
matcher i NHL.
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att bjuda ibland, men jag tycker att
det är ännu bättre att hitta på saker
som passar alla. För jag vet hur
det känns att vara den som aldrig
har råd – det är inget roligt alls.
ÄVEN I ÅRETS ”SNÄLL-
KALENDER” (läs mer på sidan
20) så är ett av uppdragen
”Försök hitta på saker som inte
kostar pengar”, tillsammans
med uppmaningar som ”Få
någon att skratta!” och ”Ge
någon en komplimang”.
Vad tycker du är extra snällt?

ARTURO ARQUES

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

Arturo med knattereportrarna
Liam Henriksen Hoppers och Moa Sjögren.
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INTERVJU: AMANDA EDMUNDSSON
JORDEN RUNT: CORONA-VARDAG
"JAG RÄDDADE LIVET PÅ MAMMA”
VECKOPENGSSKOLAN
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SPARA ELLER SLÖSA? DAVID SUNDIN
SÅ FUNKAR DET: PRISSÄTTNING
SIFFROR I VÄRLDEN
GÄSTKRÖNIKAN
KLURIGHETER
MÅ BRA!

AMANDA EDMUNDSSON

”ÄVEN JAG HAR
MOBILREGLER ”
Amanda Edmundsson slog igenom redan när hon var
14 år. Nu har hon nästan tre miljoner följare på Tiktok.
Själv har hon dubbla känslor till sociala medier.
TEXT TERRI HERRERA FOTO M ARGARE TA BLOOM S ANDEBÄCK

DET VA R

en dag på
sommarlovet
2016 som allt började. Amanda
Edmundsson, då 14 år, var i
Västervik med familjen. Där blev
hon igenkänd för första gången
av några tjejer som ville ta en
fanbild. Det var under den perioden Amandas liv förändrades:
hennes Musicallykonto började
växa i rekordtempo. I början fick
hon 10 000 nya f öljare i månaden. Ett halvår s enare växte
kontot med 100 000 personer
per månad.
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– Det var nästan omöjligt att
förstå hur många människor
det faktiskt är. Jag minns hur
jag satt på en hockeymatch med
5 000 personer i publiken – och
det kändes ju jättemycket – och
insåg att jag fått flerdubbelt
så många följare bara den
månaden, säger hon.
AMANDA EDMUNDSSON började använda appen Musically
i sjunde klass. Hon och kompisarna spelade in sketcher i
skolan som de lade upp, och

eftersom Amanda tyckte det var
så roligt köpte hon studiolampor
och började göra videor hemma.
– Då strömmade följarna till.
Kanske gick det så bra eftersom
jag försökte vara personlig, jag
svarade folk i kommentarsfältet
och frågade hur deras dag hade
varit – sånt uppskattas alltid,
säger Amanda och fortsätter:
– Jag hade också lite tur eftersom jag var en av de första som
började när appen kom. I Lin-
köping, där jag kommer ifrån, var
vi flera som började samtidigt
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hallå,
vem där?

Amanda
Edmundsson

Å LD E R: 18 år
(fyller 19 den
BO R: I Linkö
22 januari)
ping. FA M IL
.
J:
M
am
ma, pappa,
fem halvsys
kon och en
G Ö R: Går si
häst.
sta år

et på gymn
ett av Sveri
asiet och d
ges största
river
Tiktok-kon
miljoner fö
ton med 2,7
ljare. Där b
landar hon
och makeu
vloggar, dan
p-filmer. Ho
ser
n har även
stora konto
Instagram,
n på
Snapchat o
ch Youtube.
D O LD TA L A
N G: ”Oj, vad
svårt, haha!
Men jag ka
n titta rakt
fram med
ena ögat och
skela
med det an
dra.”
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Amanda växlar
snabbt mellan
allvar ...

... och spex!

AMANDAS
3 MOBILREGLER
VAR NOGA MED DIN SKÄRMFRIA TID.

Jag stänger av en bestämd tid. När jag var yngre
bestämde mina föräldrar att jag måste lämna mobilen
utanför mitt rum ett visst klockslag, det var bra.

med mobilen, men
och vi blev stora rätt
VAR SNÄLL PÅ NÄTET. Undvik att kommentera
andras utseende, kom ihåg att det finns en riktig
mina föräldrar såg att
snabbt.
person som är mottagare.
det skapade stora möjAmanda berättar
ligheter för mig. Däratt hon lagt ner oerhört
ANVÄND MOBILEN TILL NÅGOT KREATIVT.
Det är skillnad på att bara scrolla runt och att
emot så har de varit noga
mycket tid på att göra
vara kreativ, tycker jag. Det finns många
med att jag inte ska hålla
videor och att vara aktiv
appar och funktioner där man gör saker
på till sent på kvällarna.
– till en början lade hon
själv: filmar, klipper musik, dansar,
ner närmare fyra timmar om
målar och fotograferar.
dagen på att öva in koreografier,
NÄR AMANDA Edmundsson
filma, klippa och svara följare.
fick Musically som sitt stora
Det här sammanföll med en perifritidsintresse hade hon ingen
– Men det är inget jag skulle
tanke på att hon skulle kunna
od med mycket kompiskonflikter,
så Musically och följarna blev lite rekommendera, säger hon.
tjäna pengar på det, men snart
Vad tyckte dina föräldrar
av en trygg tillflykt.
fick hon massa erbjudanden om
om att du höll på med mobilen
Ibland till och med stannade
samarbeten.
så mycket?
Amanda hemma för att för-
Ett år fick hon i uppdrag att
– Min mamma har varit mitt
bereda videor och samtidigt
följa med på Melloturnén.
största stöd och har ofta filmat
slippa utfrysningen i skolan. Då
– Det var så roligt! Ett annat
mina klipp. Visst satt jag mycket
var miljön på nätet tryggare.
vanligt samarbete är att jag

musically & tiktok
DET HÄR VAR MUSICALLY

Musically var en app för videoklipp,
meddelanden och livesändningar.
Användarna kunde skapa 15
sekunders videoklipp, välja ljud
och olika hastigheter för klippet
och lägga till filter samt effekter.
Appen lanserades 2014 och blev
snabbt en stor succé.
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HEJ TIKTOK!

I augusti 2018 slogs Musically ihop med
Tiktok, en av världens snabbast växande
appar. Exakt hur många användare appen
har är hemligt, men troligen har den laddats
ner 2 miljarder gånger och har runt 1 miljard
användare. Tiktok rekommenderar att
användarna ska vara över 13 år.

POPPIS I SVERIGE

I Sverige laddades Tiktok ner nära
1,4 miljoner gånger mellan oktober
2018 och oktober 2019. En undersökning visar att bland svenska
ungdomar i åldern 11–19 år så
använder mer än var fjärde a
 ppen.
Nästan dubbelt så många tjejer som
killar använder Tiktok.
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VI MÖTER: AMANDA EDMUNDSSON

Spara

"Det
Det har blivit normalt att säga
precis vad man vill på nätet."
använder en artists nya låt i ett
klipp på Tiktok och gör någon
trendande rörelse till den låten
för att den ska spridas. Men vi
tackar nej till de flesta erbjudanden, det måste passa mig och jag
behöver gå färdigt skolan innan
jag satsar hårdare.
Efter några år som sociala
medier-kändis så kände sig
Amanda helt slutkörd. Hon
började skapa regler för sig själv –
och hon lägger heller inte ut klipp
varje dag som hon gjorde i början.
– I dag har jag fasta rutiner:
jag går till skolan, tränar på gym,
gör läxorna och därefter jobbar
jag runt två timmar med att s kapa
bilder, stories och klipp.
Sedan lägger hon ifrån sig
mobilen.
– Det är viktigt att kunna
koppla bort. Från ungefär nio på
kvällen stänger jag för dagen för
att kunna varva ner. Jag tror att
vi inte borde sitta så länge framför skärmen som vi gör. Men jag
förstår att det låter som dubbelmoral med tanke på att sociala
medier är mitt jobb.
HON TYCKER OCKSÅ att tonen
på sociala medier har blivit
värre och får själv många elaka
kommentarer.

STÖRST I VÄRLDEN

Störst av alla på Tiktok är
16-åriga Charli D’Amelio med 89
miljoner följare. Hon har samarbetat med Hype house, ett
lyxkollektiv för kända
Tiktok-profiler.
Därifrån kommer
många trender.
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DÅ ÄR JAG

JAG ÄR SPARSAM när
det gäller exempelvis
kläder. Då kan jag tycka att allt är
för dyrt.

– Det har blivit normalt
att säga precis vad man vill på
nätet. Jag tycker även att det
har blivit ytligare. Antalet likes
är numera nästan enbart beroende på hur snygg jag är och hur
proffsigt tagen bilden är. Förut
räckte det med att min mamma
fotade något halvbra och det
var lättare att lägga upp knasiga
foton utan att tänka så mycket.
AMANDA HAR BESTÄMT SIG:
Hon photoshoppar inga bilder på
sig själv och använder inget ansiktsfilter. Hon retuscherar heller
aldrig bort finnar eller liknande.
– Jag tackar också nej till
att göra reklam för saker som
tandblekning eller bantnings-
produkter, sådant som uppmuntrar konstiga skönhets-ideal.
Jag drar gränsen vid kläder och
smink, som jag själv tycker är kul.
Men det finns säkert mer att göra.
När man sammanfattar
Amanda Edmundssons senaste
fyra år så har de inte liknat en
vanlig tonårings. Videoklippen som hon började göra från
flickrummet blev ett jobb redan
när hon var 14 år och därefter
har det blivit massor av resor,
lovebombing från följare – och
en hel del näthat. Privat har hon

HETA SVENSKAR

Med sina över 5 miljoner
följare driver tvillingarna
Iza och Elle i dag Sveriges
största Tiktok-konto.
Andra med stora konton
är Nattid, Freja och
Theoz.

S l ösa
DÅ ÄR JAG

JAG SAMLAR på fina tillfällen
och upplevelser, och kan lägga
mycket pengar på god lunch, bio,
nöjen och resor.

 ämpat med stress, utfrysning
k
och ryktesspridning.
Att bli känd så tidigt har både
haft sina för- och nackdelar,
tycker hon. Hon har missat
ganska mycket av sin tonårs-
vardag: när kompisarna hittade
på saker på helgerna så var
Amanda borta på resor.
– SAMTIDIGT HAR JAG fått en
massa möjligheter. En höjdpunkt var när jag blev bjuden till
Ed Sheerans privata spelning
i Alperna. Och det här har fört
mig och min mamma närmare
varandra. Eftersom jag var
minderårig när allt drog igång så
behövde hon följa med på mina
uppdrag – det har gett oss så
många roliga upplevelser tillsammans!

MER ÄN DANS

Klippen på Tiktok
handlar numera om
mycket mer än dans.
Framför allt sedan
i våras har unga
världen över visat sitt
stöd i kampen mot
rasism.

.

KRITIKEN

Många av Tiktoks största
stjärnor anklagas för
elak humor och sexuella
sketcher. Dessutom är
många rädda att Kina ska
komma över användar-
uppgifter eftersom bolaget
som äger Tiktok är kinesiskt.
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or enRUNT

NY VARDAG
VÄRLDEN ÖVER

Pandemin drabbar människor
i alla världsdelar. Vi frågade
några barn hur deras liv har
förändrats.
TEXT A NNA - M A RI A STAW R E B E R G
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

TURE, ÅLAND:
Hur har livet hos er
varit under pandemin?

– Vi har haft
det bra, men lite
tråkigt då man
inte kunnat träffa
kompisar lika
mycket eller resa till
Sverige.

Har ni tvingats isolera er?

– Vi har inte varit isolerade
mer än att vi inte har fått resa
till Sverige.

Hur har din vardag förändrats?

– Största förändringen var
att jag inte haft mina fotbollsträningar.

Hur sköter du skolarbetet?

– Mellan den 17 mars och 14
maj hade vi distansundervisning, då det var undantagstillstånd i Finland. Då var vi hemma
och skötte skolarbetet hemifrån. I början var det helt okej
men sedan blev det lite tråkigt.

Namn: Ture Andersson. Ålder:
10 år. Bor: I Jomala, Åland.
Familj: Mamma, pappa,
storasyster och tvillingsyster.

 obbies: Fotboll och innebandy.
H
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JANET, GHANA:
Hur har livet hos er varit
under pandemin?

– Många människor har dött
här i Ghana precis som i andra
länder. Det har varit tufft.

Har ni tvingats isolera er?

– Ja, vi har haft lockdown
och isolerats i några veckor.

Hur har din vardag för-
ändrats?

– Jag har varit väldigt rädd
för människor, för jag vill inte få
viruset. Och jag vill inte heller
att min mamma ska bli sjuk,

eller min svenska släkting. Numera har jag alltid ansiktsmask.

Hur sköter du skolarbetet?

– Jag har hemundervisning
på grund av coronaviruset.

Namn: Janet Nudjor. Ålder: 13
år. Bor: I Accra, Ghana. Familj:
Mamma och storebror.
Hobbies: Se på tv.
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YE,

händerna oftare.

Hur sköter du
skolarbetet?

KINA:

– Vi hade
onlineundervisning
förut. Nu är vi tillbaka
i skolan, men måste
använda ansiktsmask.

Hur har livet hos er
varit under pandemin?

– Jag hörde talas om
covid -19 på nyheterna först,
men jag har inte märkt så jättemycket
av det. Vi har inte behövt isolera oss,
men skolorna var stängda ett tag och
vi har försökt undvika att träffa folk.

Hur har din vardag förändrats?

JOMALA

Namn: Ye Jiale. Ålder: 10 år. Bor:
I Zhengzhou, Kina. Familj: Mamma,
pappa och storasyster. Hobbies:
Bygga med lego.

– Vi har slutat åka kommunalt, vi
undviker platser där det är mycket folk
och vi bär ansiktsmask. Alla tvättar

ZHENGZHOU

ACCRA

SINGAPORE

ALICE, SINGAPORE:

Singapore, Singapore.
Familj: Mamma,
pappa och storebror.
Hobbies: Laga
mat, pyssla och
vara med
kompisar.

rs TI

Namn: Alice Barkan. Ålder:
12 år. Bor: I staden

D

– Jag har haft skola hemma.

PÅ

– Nu har jag min
bror och mina föräldrar runt mig hela
dagarna. Samtidigt är

Hur sköter du skolarbetet?

rmo

Hur har din vardag
förändrats?

det mysigt. Jag har mer fritid och kan
vara med familjen.

Mo

– Hela vår vardag har förändrats,
r edan i början av april blev det lockdown och vi var tvungna att isolera
oss. Det var konstigt eftersom vi inte
fick vara utomhus på drygt 2,5
månader förutom när vi
skulle träna och handla
det nödvändigaste.

M (El
el le
la r
n k
i v 19 ans
De är 18 k
n lde oc e m
v
oc ar m n so h 19 orm
h
2
10 yc m k 0 h or
0 ket all är s m
m s ad ja o
iljo m e de rm
ne itts s s e o
r m am pa n h rm
än o nsk em ors
ni ch a s sk ti
sk m ju e d
or el ka pid ?)
do lan n. em
g. 50
i

Hur har livet hos er varit under
pandemin?
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VI GJORDE

!

”JAG RÄDD ADE
LIVET PÅ MAMMA”
När Razin Gansis mamma ramlade ihop hemma
i vardagsrummet visste Razin precis vad hon
skulle göra. Bara en vecka tidigare hade hon
nämligen lärt sig hjärt- och lungräddning i skolan.
– Jag tänkte att jag älskar mamma, nu gör
jag det här.
TEXT TINA HARR FOTO PAVEL KOUBEK

DET VAR

en helt vanlig
januaridag när
Razin Gansi, 10, i Örebro gick
hem från skolan vid tretiden.
Men när hon slängde av sig ryggsäcken i hallen och ropade ”Hej
mamma!” märkte hon att något
inte stämde.
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Hennes mamma, som hade
haft feber och hosta några dagar,
såg nu väldigt trött ut. Plötsligt
lade hon sig på soffan och skrek att
Razin skulle ringa ambulansen.
– Först trodde jag att hon
skojade. Sedan ropade jag på
henne flera gånger, men hon

svarade inte. Det såg ut som att
hon sov, säger Razin.
RAZIN TOG SIN telefon
och ringde 112. Larmoperatören frågade vad som
hade hänt med hennes mamma, vilken
adress och våning
de bodde på, vad
port-koden var och
även hur gammal
hon var.
– Jag var jätÖREBRO
terädd. Men jag
tänkte bara att
jag var tvungen att
skärpa mig för jag
ville inte förlora min
mamma.
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Razin räddade livet på sin mamma,
tack vare skolans kurs i hjärtoch lungräddning.
– Jag var koncentrerad och gjorde
mitt bästa, säger hon.

3 FAKTA OM
HJÄRTSTOPP

1
2

VID ETT HJÄRTSTOPP kan
hjärtat inte längre pumpa ut
blodet i kroppen.

MED HJÄLP AV hjärt- och
lungräddning kan blodet
pumpas runt på
konstgjord väg.

3

KRAFTIGA
TRYCK mot bröstet

Larmoperatören frågade
Razin om hon kunde göra hjärtoch lung-räddning – och som
tur var hade de gått igenom det
i skolan bara en vecka innan.
Razin började trycka på mammans bröstkorg och göra inblåsningar, precis som hon lärt sig.
–MEN I SKOLAN FICK vi träna
på en docka. Nu hade jag tjock-
tröja och blev supervarm och
svettig och trött i armarna. Det
var jättejobbigt.
Det kändes som en evighet,
men efter ungefär tio minuter
kom ambulanspersonalen och
tog över. De berömde Razin
och sa att hon gjort allting rätt.
I efterhand visade det sig att
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i högt tempo och
inblåsningar av luft i
munnen kan ge tillräcklig
blodcirkulation tills ambulansen kommer. Ju tidigare
man startar, desto större är
chansen att personen överlever.

hennes mamma Lara hade blivit allvarligt sjuk av influensa
och att hon hade fått ett hjärtstopp. Mamma Lara är tacksam
och stolt över sin dotter.
– Om inte Razin varit hemma
så hade jag dött. Läkaren sa att
jag har en hjälte till dotter. Nu
när jag ser henne tänker jag
varje dag att utan henne hade
jag inte levt nu, säger hon.
Efter den dramatiska händelsen har Razin fått mycket uppmärksamhet, både av lärare och

kompisar som sagt att de tycker
att hon var modig. Hon fick också berätta vad hon varit med om
i Lilla Aktuellt på tv. Razin har
tänkt mycket på vad som hände
den där dagen.
– Jag har drömt flera gånger
att mamma har haft feber och
inte kan andas, och då har jag
vaknat mitt i natten för att
kolla om hon mår bra.
RAZIN HAR OCKSÅ något hon
vill säga till andra barn som
kanske hamnar i en liknande
situation:
– Var inte rädd, och lyssna på
läraren när de lär ut hjärt- och
lungräddning så kanske du också
kan rädda någons liv.

.
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s
V eckopeng

SKOLAN

HJÄLP, MIN
BÄSTIS ÄR SNÅL!

Är det alltid du som bjuder? Eller lånar du ut
pengar åt vänner som lovar att swisha tillbaka
– utan att de någonsin gör det? Här förklarar vi hur
du undviker ”snål-tjafs” med kompisarna.
TEXT T E RRI H E RRE R A ILLUSTRATION REBECCA ELFAST

NI SKA PRECIS köpa godis
tillsammans, men så kommer
din kompis på att hen inte har
några pengar med sig. Och
mobilen har nästan laddat ur.
– Om du betalar så swishar
jag dig sedan, säger kompisen.
Veckorna går, men inga
pengar kommer. Däremot
kommer du på att just det
här har hänt ganska många
gånger förut. Dessutom har du
en annan vän som verkligen
aldrig har några pengar. Om ni
ska fika, köpa glass eller gå på
bio så måste du alltid bjuda.
Det känns ofta fint i stunden
att vara generös, men innerst
inne tycker du att det är dags
att du blir bjuden tillbaka.
Att en person i ett kompisgäng känner att hen förväntas
bjuda mer än de andra – eller

1

att någon brukar smita
ifrån att betala – är vanliga problem hos både barn
och vuxna. (Fråga dina föräldrar så får du höra!)
– Stör man sig på att en
kompis låter andra betala så
ska man ta upp det direkt. Ofta
kan det bygga på missförstånd
eller slarv och då är det tråkigt
om det påverkar er vänskap i
onödan, säger Arturo Arques,
som är Lyckoslantens chef-
redaktör och privatekonom på
Swedbank och sparbankerna.
Ibland kan skälet helt enkelt
vara att personen ifråga egentligen inte har råd. Då tycker
Arturo att man ska anpassa sina
vanor till den som har minst
pengar.
– Gå inte på kafé om det får
någon att känna sig fattig.

2

Ni kanske kan fika
hemma i stället? En
god vän ska tänka på
sånt, tycker jag.
Visst kan man bjuda den som
har mindre pengar ibland, men
det får inte bli en vana.
– Du kanske kan bjuda när
din vän fyller år, inför jul, eller
när det är något annat särskilt.
Men i grunden ska man anpassa sig efter den med minst
plånbok. På så sätt s parar även
ni andra pengar.

Arturo

NUMERA FINNS EN funktion
i Swish där man kan påminna
andra om betalningar, och
man kan även räkna ut hur
man ska splitta rättvist på
kostnader, både i Swish och
andra appar.

MINSKA KOMPISKONFLIKTERNA
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SATSA PÅ BILLIGT

Gör saker som alla har råd med så att ingen
behöver låna pengar, avstå eller bli bjuden. Visst
kan du bjuda, men er kompisrelation mår inte
bra av att en alltid betalar för den andra.

billigt är bäst!

BETALA VAR FÖR SIG

Många gör det till en vana att en lägger ut för
till exempel fikat och de andra swishar tillbaka,
men då är det lätt att betalningen glöms bort
eller att någon swishar för lite.
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Har ni
pengastrul?
SASKIA STACHEWSKY,

11 ÅR, STOCKHOLM

– Det har kanske hänt någon
enstaka gång, men oftast inte. Hos
oss är det snarare tvärtom. När vi till
exempel ska handla presenter till andra
kompisar (vi brukar gå ihop och köpa presenter) så är alla supersnabba på att erbjuda sig att betala.
Om det skulle hända att någon inte betalade skulle jag nog
låta det vara. För att inte vara taskig.

Men Arturo påpekar att det
enklaste är att var och en betalar för sig själv. Då minskar
också risken för att man stör
sig på varandra i smyg.
ARTURO SJÄLV har bekanta som
kan slarva med betalningen, särskilt på restaurang, där någon
beställer mer än de betalar för och
någon annan glömmer att swisha
den som lägger ut pengar för de
andra. Hans lösning är att fråga
redan när de sätter sig till bords
hur de ska göra med notan, så att
ingen går därifrån och känner sig
irriterad på någon annan.
– Jag brukar tänka så här: Man
får gärna vara sparsam men inte på
någon annans bekostnad, för då är
man snål. Och vem vill ha en snål
jåp till kompis?

3

.

PRATA MED
”SNÅLJÅPEN”

…men gör det snällt. Förklara
att du blir ledsen när det alltid
är du som får bjuda och fråga
om skälet till att det är så.
”Har du inte råd? Säg det i så
fall så gör vi något annat!”
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VEGA LEVIN, 12 ÅR, EKERÖ

– Jag känner inte igen mig i problemet
så mycket, ibland bjuder jag men då bjuder
alltid kompisen tillbaka vid något annat
tillfälle. Om det blev ett problem skulle jag
prata med min kompis och säga att jag betalade förra gången och fråga om de kan betala
den här gången, exempelvis om man är och fikar
tillsammans. Jag har lånat pengar ibland utan att betala
tillbaka, men då har det varit typ 5 kronor. Det brukar
jämna ut sig bland kompisarna.

SZYMON EYSYMONTT,

11 ÅR, EKSJÖ

– Jag lånar inte ut pengar, jag vill
inte det ifall någon inte betalar tillbaka. Ibland har jag lånat av andra
men jag har alltid gett tillbaka.
En gång blev det lite tjafs när jag
lånade och inte hade pengar direkt
att betala med.

THOR LIDERFELT,
11 ÅR, EKSJÖ

– Jag och mina vänner har
inte sådana problem. Jag lånar
nämligen inte ut pengar och
har aldrig lånat heller.
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FOTO TT

Elias Pettersson

DaviSd undin?

Är du
en Spara
eller
Slösa,

Han är känd för att hitta på galna
upptåg i tv. Men hur galen är David Sundin när han shoppar?
Vi bestämde oss för att ta reda på det.

INTERVJU AV: LIAM HENRIKSEN HOPPERS OCH MOA SJÖGREN FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

Vad gör du för dina pengar?

– Jag köper mycket saker som jag får
för mig att jag behöver – men som jag
absolut inte behöver. Nu under coronapandemin
har jag haft alldeles för mycket tid att köpa grejer
på nätet. Till slut sa tjejen som jobbar i affären där
jag hämtar ut mina paket att jag borde lägga ifrån
mig datorn. Jag kom nämligen dit varje dag och
hämtade ut paket. Min fru har också sagt att jag
måste lugna ner mig lite.

Får ni plats med allt hemma?

– Nej, men jag har ett kontor som ligger
ganska nära, så nu går jag från posten
direkt till kontoret och lämnar grejer i stället. Det
jag köper mest är lego och olika typer av gubbar,
vissa skulle kalla det för leksaksgubbar, men jag
tycker mer att det är som prydnadsgubbar. Sedan
shoppar jag väldigt mycket böcker, skivor och
kläder. Jag köper ofta begagnat på auktionssajter,
för jag försöker ändå vara lite miljövänlig.

Skänker du några pengar till välgörenhet?

– Ja, jättemycket! Jag har programlett
Barncancergalan, och det skulle kännas konstigt
att göra det utan att vara månadsgivare och stödja
verksamheten. Dessutom skänker jag till nästan
alla välgörenhetsorganisationer. Jag har så svårt
att säga nej när de ringer och frågar om jag kan
bli medlem. Nu har jag täckt in alla, så jag är
liksom klar.

Vad är det dyraste som du har
köpt, förutom
bostad eller bil?

– Jag har köpt en jättedyr klocka. Och jättedyra
ringar när jag gifte mig. Men
faktiskt så gillar jag mer att
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köpa många onödiga småsaker än en dyr sak. Jag
köper helst många saker av dålig kvalitet. Då kan
jag känna att jag har gjort en bra deal. Jag kan
också lägga mycket pengar på dumma grejer.
En gång så köpte jag exempelvis ett äkta dinosaurieägg för 6 000 kronor.

Vilket köp ångrar du mest?

– Jag skulle nog säga dinosaurieägget,
som jag sedan gav bort. En vän till mig
fyllde 50 år och jag hade ingen present så jag gav
dinosaurieägget som en tröst ifall hon någon gång
skulle känna att hon var gammal. Då kunde hon
jämföra sig med ägget som är typ 60 miljoner år
gammalt. Men jag glömde att lägga med äkthetsintyget, så jag gissar att hon trodde att det var
en sten och kan ha slängt det.

Vad lägger du helst pengar på: att
resa eller att spara?

– Just nu reser jag ingenting. Förr
reste jag jättemycket. Jag har varit i många
länder, både för att jag jobbade i hela världen
och för att jag tyckte att det var kul att resa.
Men nu tycker jag inte att det är lika kul. Både
för miljöns – och för coronas – skull.

Sparar du till något särskilt just
nu?

– Jag drömmer om en sommarstuga där jag ska använda allt jag har köpt.
Jag vill läsa alla böcker, lyssna
på all musik, hänga upp alla
tavlor – och då är det bra att jag
har shoppat alla de här grejerna
för mitt lediga liv, eller hur?

kul intervjustund
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David Sundin
ÅLDER: 44 år.
GÖR: Är komiker,

programledare och
skådespelare.
FAMILJ: Frun Maria
och barnen Betty och
Lotta.

AKTUELL MED:

Barnboken Boken
som inte ville bli läst.
Spelar en av huvudrollerna i filmen
Se upp för Jönssonligan, som har
premiär på juldagen.
Är programledare
för Bäst i test, nya
avsnitt kommer
i februari.

lego eägg
r
a
p
p
sho inosauri
och d

eller

SPARA
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slösa?
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SPARA eller SLÖSA?

David Sundin inser
att slöseriet har gått
för långt, men är glad
ändå.

”Jag är en stolt Slösa!”
”DET BEHÖVER INTE betyda
något negativt att vara en Slösa.
Jag skänker också mycket till
välgörenhet, så det väger upp att
jag är en väldigt slösaktig person,
tycker jag. Man kan säga att jag
slösar pengar på välgörenhet!
Eller: på lego och välgörenhet.
NÄR JAG VAR BARN var mina
föräldrar ganska noga med pengar. Det gick aldrig att förhandla
om mer. Det är nog därför som
jag tycker om att tjäna mycket
pengar som jag sedan kan köpa

vad jag vill för, och det kanske
också är därför jag köper massa
leksaker. För att ta igen.
MÅNGA SOM SPARAR tänker
nog: ”Jag kommer kanske behöva
dem i framtiden, tänk om jag
blir av med jobbet”. Och det
är ju smart. Men tänk om det
aldrig händer. Då sitter man där
och sparar i onödan! Jag tycker
snarare att pengar är till för att
användas och min hobby är att
köpa saker. Det låter ju helt sjukt,
men så är det. Oftast köper jag

MOA: David är en jätte-Slösa, han köper många och
onödiga saker som han inte ens använder.

18

något – och sedan lägger jag det i
en låda. Det blir alltså väldigt kort
glädje över det jag har köpt. Häromdagen räknade min bror och
jag snabbt ut hur mycket allt lego
som jag har samlat på mig är värt.
Det är värt runt 50 000–70 000
kronor! Vi har inte ens byggt det,
det ligger kvar i lådorna eftersom vi aldrig har tid att bygga
något. Den senaste tiden har
jag insett att det har blivit för
många inköp, sakerna får knappt
plats. Så jag ska nog bli sparsammare.”

.

LIAM: Han köper massa saker och har oanvänt lego för 70 000 kronor.
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HUR BESTÄMS PRIS?

1

Varför är potatis billigt men avokado dyrt?
Och hur kan vatten vara olika värt beroende
på var man är? Här förklarar vi, med hjälp av
vår knattereporter Moa.

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

MOA ÄLSKAR AVOKADO.

Hon skulle helst ha det på
mackan varje morgon, äta
ytterligare en till mellis efter skolan
och ha en i salladen varje dag.
Tyvärr är avokado ganska dyrt.
”Varför kostar avokado 16 kronor
styck medan ett helt kilo potatis
bara kostar sju kronor? Hur bestämmer man pris egentligen?”, undrar
Moa när hon följer med
pappa till butiken.

3

”TJA, DET BEROR PÅ FLERA SAKER”,

säger pappa. ”Först och främst handlar
det så klart om vad det kostar att odla
eller tillverka något. Det är dyrare och krångligare
att odla avokado än rotfrukter. För att få fram ett
kilo avokado krävs över 1 100 liter vatten medan
man bara behöver runt 150 liter vatten till ett kilo
potatis – som dessutom kan odlas i Sverige och
slipper transporteras långt.”

4

”SEDAN HANDLAR DET om
tillgång och efterfrågan. Om du var
hemma och hade gratis vatten i
kranen skulle du inte vilja betala mycket alls
för en flaska med vatten. Du har redan tillgång till vatten. Men om du var i öknen och
det bara fanns en enda flaska vatten kvar
skulle du vara redo att lägga alla dina sparpengar på att köpa den. För då är tillgången
på vatten låg och efterfrågan hög.”

5

”PRIS STYRS HELT

enkelt av hur många
som vill köpa och hur
mycket som finns att sälja.
Säg att det bara finns ett enda
par skridskor i sportaffären
men 100 barn som önskar sig
skridskor i julklapp. Då skulle de
skridskorna bli jättedyra. Om
det tvärtom fanns 100 par skridskor och bara en vill köpa – då
skulle de säljas riktigt billigt.”

”OKEJ, JAG FATTAR!”, säger

Moa. ”Så här inför jul är allt pynt
dyrare för att många vill ha det.
Efter jul reas det ut, för vem vill ha en
tomte i januari? Så om vi vill spara pengar
borde vi fira jul den 24 januari, då är priset
lågt”. ”Precis så. Fast jag tycker ändå vi satsar på att fira den 24 december”, säger pappa.

NÄR
PRISET INTE
GÄLLER

NÄR MAN GÅR PÅ restaurang
förväntas man ofta betala mer än det
som står på kvittot. Man lägger till dricks
som tack för bra service. Man brukar betala
ungefär 5–10 procent extra. I andra länder är det vanligt att
dricksa till och med i klädaffärer eller hos frisören.
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ANDRA GÅNGER ÄR DET TVÄRTOM: Man
förhandlar för att få ett billigare pris. Det kallas att
pruta. Att pruta är vanligt på loppisar, marknader och
om man köper något på köp- och säljsajter. Typisk
prutningsreplik: ”Om jag köper båda två på en gång,
kan jag få dem billigare då?”.
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sif fror .
I VÄRLDEN

3 TON PEPPARKAKOR…

äter vi i Sverige varje jul. Andra storsäljare
under julen är vörtbröd, saffran, julmust,
inlagd sill, skumgodis, chokladaskar,
värmeljus och julknäcke.

28 tasstrick!

Luke Roberts från Storbritannien slog nyligen två rekord med hanråttorna Freddie
och Frankie, eller ”The Boys” som han kallar
dem. De utförde ”flest antal olika
tasstrick av en råtta på 30 sekunder” och ”flest hopp genom en ring av
en råtta på 30 sekunder”. Det blev hela 28
trick och åtta hopp genom en ring!

30 minuters

rörelse tre gånger i veckan räcker för
att bli gladare, mer stresstålig och
det leder till bättre sömn och bättre
koncentration. Det menar läkaren och
författaren Anders Hansen, som
tillsammans med Mats Wänblad
skrivit boken Hjärnstark junior:
Smartare, gladare, starkare.
Allt från dans och fotboll
till cykelkull och spökboll
räknas, det v
 iktigaste är att
du blir rejält andfådd.
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Snällt och
julmysigt på
samma gång.

ys
the bo

94 år

FOTO BBC

är David Attenborough,
en brittisk programledare som slagit nytt
Instagramrekord. Det
tog honom bara fyra
timmar och 44 minuter
att få en miljon följare.

Så många luckor
är det i ”snäll-
kalendern”, som
uppmanar alla
att göra en snäll
handling varje
dag i december
ända fram till jul.
”Säg hej till de
du möter i dag
och visa att du
ser dem”, ”Försök
hitta på saker
som inte kostar
pengar” och
”Skapa en rolig
aktivitet där alla
får vara med” är
exempel som döljer
sig bakom luckorna.
Det är femte året
som organisationen
Friends skapar
kalendern i syfte att
motverka mobbning. Kalendern
finns att köpa på
Coop, Telia samt
på friends.se och
kostar 59 kronor.
40 kr per kalender
går till Friends arbete mot mobbning.
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KRÖNIKAN

jack:

”Rädda haven!”

’’

DET HAR LÄNGE TALATS
OM att man måste sluta
slänga plast och skräp i havet. Men
tyvärr följer inte alla den regeln utan
varje år slängs mellan fem och 13
miljoner ton plast i jordens hav! Vi
måste verkligen sluta med det här
genast, annars drunknar havet i plast.
Mest koncentration av plast finns här
i Europa, i Medelhavet. Bland annat
slängs det mycket i Turkiet, Spanien
och Italien.
NÄR MAN SLÄNGER PLAST i haven
så drabbar det såklart väldigt många
djur som lever där. Några exempel är
valar, sälar, sjöfåglar och inte minst
sköldpaddan. Sköldpaddorna fastnar
lätt i skräpet och drunknar eller
skadas svårt. Fiskar som äter plastskräp kvävs eller så får de en falsk
mättnadskänsla som gör att de
svälter. Som sagt, vi måste
sluta slänga plast och
skräp i haven!

Förresten: Ni kanske har hört talas
om valen som hittades död på en
strand i Filippinerna. Den hade 40
kilo plast i magen! Helt sjukt! Och det
är på grund av oss människor, som
slänger skräp i haven helt i onödan.
Vi har läst att om det här fortsätter
så kommer det vara mer plast än
simmande fiskar i våra vatten redan år
2050. Det låter ju fruktansvärt, eller hur?
DET FINNS MYCKET ATT göra om
man vill förbättra havsmiljön. Man kan
alltid bli medlem i olika föreningar
som WWF och Naturskyddsföreningen, som bland annat arbetar för att
rädda haven. Man kan också donera
pengar till djuren i haven eller ändra
sitt eget beteende så att de ska få det
bättre.

3 tips hur du kan göra skillnad

1 2
PLOCKA
UPP EFTER
DIG, särskilt
när du har
varit på stranden.
Majoriteten av
skräpet i haven
har slängts på
land och sedan
hamnat i vattnet.

BE DINA FÖRÄLDRAR
köpa bra badrums-
produkter. Tandkräm,
hudkrämer och smink
är exempel på hygien-
produkter som kan innehålla
pyttesmå plastbitar. Välj
produkter som är märkta
med till exempel Bra miljöval,
Svanen eller EU-blomman.

.

jack
siwertz
rydell
ÅLDER: 11 år.
SKOLA: Linnè-

skolan, Eksjö.

MIN HÄLSNING
TILL ALLA
LÄSARE: "Kom

ihåg mina tips
och använd dem
så mycket som
möjligt så kan
vi rädda haven
tillsammans."

3

FÖRSÖK KÖPA
BEGAGNADE
KLÄDER och
tvätta lagom
ofta. Till exempel
fleecekläder inne-
håller mikroplaster
som åker ut i havet
när man tvättar dem.
Källa: Naturskyddsföreningen

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.
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VAD SPELAR Elias
Pettersson i för NHL-lag?
VARIFRÅN KOMMER

Amanda Edmundsson?

VAD ÄR rekommenderad
minimiålder för Tiktok?

i Eksjö. I vilket landskap
ligger orten? Svaret finns inte i
tidningen, du behöver söka på
nätet eller i en kartbok.

I ARTIKELN PÅ SIDAN
8–9 intervjuar vi Ye från

Kina. Vad heter landets
huvudstad? Svaret finns inte i
tidningen, du behöver söka på
nätet eller i en kartbok.

VAD HETER 94-ÅRINGEN

som har Instagram-rekord?

VAD HETER FILMEN som

David Sundin är aktuell
i?

HUR MÅNGA TON

pepparkakor
äter vi i
 verige varje jul?
S

SVAR FRÅN SIDAN 2: Det är olika

eftersom godis är en av de varor som
brukar ha mest extrapriser och special
erbjudanden. Men oftast lönar det sig
att köpa i färdiga påsar. Genomsnitts
priset för ett kilo lösgodis är 100
kronor, medan till exempel Gott &
Blandat har ett kilopris på runt 70 kronor

7
8
9
10

GÄSTKRÖNIKAN I DETTA
NUMMER är skriven av Jack

I DET HÄR NUMRET ger
Keyyo sitt bästa recepttips.
Vad heter hon egentligen?
HUR MÅNGA
NUMMER per år ges

Lyckoslanten ut i?

Ledtråd: Svaret står någonDe rätta
svaren hittar stans på sidan 3.
du på sidan
24.
(ett kilo Gott & Blandat = 2,5 familjepåsar).
Det som lönar sig allra bäst är att följa med
en vuxen till stormarknaden (som Ica Maxi och
Stora Coop) och handla. Där brukar både lös
godis och färdiga påsar vara billigast.

MERri
M
NU brua
A
T
e
NÄSmer i f

kom
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ma bra

Keyyos
världsgoda
kryddmacka

tips från
topp till tå

”Lättare än så här blir det inte
(och inte godare heller). Avnjut
med ett glas kall O’boy och en bra
tv-serie”, tipsar Keyyo.
1 portion
smör till stekning
1 skiva limpbröd
1–2 skivor hamburgerost
av cheddartyp
grillkrydda
Till servering:

Receptet är
 ämtat ur den
h
nya boken Mitt
livs buffé av
Kristina ”Keyyo”
Petrushina.

3 tsk O’boypulver
(eller annan chokladdryck)
3 dl mjölk
GÖR SÅ HÄR:

1. Smält lite smör i en stekpanna

på medelhög värme. Lägg
brödskivan i stekpannan
och krydda över- och
undersidan med grillkrydda. När ytan fått
fin färg, lägg på osten
och låt den smälta.

FOTO MATILDA LINDEBLAD

”Jag är besatt av mat. Livet är alldeles
för kort för att inte uppleva alla smaker.
Förutom svamp. Det har en vidrig konsistens."
Keyyo

2. Rör ihop O’boyen

och ät mackan direkt.

Zz
z
Zz

zz

4 TIPS SOM FÅR DIG ATT SOMNA

För att kunna somna måste du slappna av så mycket det går, både i huvudet och
i kroppen. Det är bra att ta det lugnt i minst en timme innan du går och lägger dig.
Här är några tips ur Känsloboken av Reyhaneh Ahangaran på hur du kan göra:

1

Gör lugna saker.
Läs en bok, skriv
en saga, pyssla
eller prata med
någon hemma.
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2

Gör inte saker som
stressar dig eller
som gör hjärnan pigg.
Undvik att hålla på med
mobilen, göra läxor eller
spela dataspel.

3

Om du har oroliga
tankar så kan
du prata med en
förälder om det du
är orolig för.

4

Ta ett varmt bad,
be någon massera
dig, eller ta på dig
sköna kläder.
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1. Vancouver Canucks. 2. Linköping. 3. 13 år. 4. Peking/Beijing. 5. Se upp för Jönssonligan.
6. 3 ton. 7. Småland. 8. David Attenborough. 9. Kristina Petrushina. 10. 4 nummer per år.
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