
Du ska inreda din första lägenhet, en tvårummare på 55 kvadrat. Den är helt tom och du måste utrusta den 
med all tänkbar utrustning och möblemang. Du har ett år på dig att göra den trivsam! Du jobbar i klädbutik, 
jobbar helger/kvällar och tjänar 20 000. Efter att hyra, mat och övriga utgifter är betalda har du kvar 7 000 kr.

Redovisa med bilder hur du utrustar rummen. Sammanställ kostnaderna i en tabell. Komihåglista (ex på vad 
du kan köpa): Sovrum (säng, byrå, sängbord, lampor, tavlor). Vardagsrum (TV, stereo, lampor, dator, soffa, 
bord, tavlor, prydnadssaker). Kök (bord, stolar, matlagningsutrustning, porslin, bestick, maskiner, lampor). 

Startkapital: 20 000. Att investera: 12*7 000 = 84 000. Sammanlagt 104 000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ska inreda din första lägenhet, en tvårummare på 55 kvadrat. Den är helt tom och du måste utrusta den 
med all tänkbar utrustning och möblemang. Du har ett år på dig att göra den trivsam! Du har varit med om en 
olycka och är sjukpensionär. Du får 15 000 kr/mån. Efter att hyra, mat och övriga utgifter är betalda har du 
kvar 4 000 kr.

Redovisa med bilder hur du utrustar rummen. Sammanställ kostnaderna i en tabell. Komihåglista (ex på vad 
du kan köpa): Sovrum (säng, byrå, sängbord, lampor, tavlor). Vardagsrum (TV, stereo, lampor, dator, soffa, 
bord, tavlor, prydnadssaker). Kök (bord, stolar, matlagningsutrustning, porslin, bestick, maskiner, lampor). 

Startkapital: 12 000. Att investera: 12*4 000 = 48 000. Sammanlagt 60 000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ska inreda din första lägenhet, en tvårummare på 55 kvadrat. Den är helt tom och du måste utrusta den 
med all tänkbar utrustning och möblemang. Du har ett år på dig att göra den trivsam! Du jobbar som säljare 
och tjänar 40 000. Efter att hyra, mat och övriga utgifter är betalda har du kvar 22 000 kr.

Redovisa med bilder hur du utrustar rummen. Sammanställ kostnaderna i en tabell. Komihåglista (ex på vad 
du kan köpa): Sovrum (säng, byrå, sängbord, lampor, tavlor). Vardagsrum (TV, stereo, lampor, dator, soffa, 
bord, tavlor, prydnadssaker). Kök (bord, stolar, matlagningsutrustning, porslin, bestick, maskiner, lampor). 

Startkapital: 100 000. Att investera: 12*22 000 = 264 000. Sammanlagt 364 000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ska inreda din första lägenhet, en tvårummare på 55 kvadrat. Den är helt tom och du måste utrusta den 
med all tänkbar utrustning och möblemang. Du har ett år på dig att göra den trivsam! Du jobbar som 
telefonist och tjänar 18 000. Efter att hyra, mat och övriga utgifter är betalda har du kvar 5 000 kr.

Redovisa med bilder hur du utrustar rummen. Sammanställ kostnaderna i en tabell. Komihåglista (ex på vad 
du kan köpa): Sovrum (säng, byrå, sängbord, lampor, tavlor). Vardagsrum (TV, stereo, lampor, dator, soffa, 
bord, tavlor, prydnadssaker). Kök (bord, stolar, matlagningsutrustning, porslin, bestick, maskiner, lampor). 

Startkapital: 100 000. Att investera: 12*5 000 = 60 000. Sammanlagt 160 000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ska inreda din första lägenhet, en tvårummare på 55 kvadrat. Den är helt tom och du måste utrusta den 
med all tänkbar utrustning och möblemang. Du har ett år på dig att göra den trivsam! Du jobbar på Mc 
Donalds och tjänar 15 000. 

Redovisa med bilder hur du utrustar rummen. Sammanställ kostnaderna i en tabell. Komihåglista (ex på vad 
du kan köpa): Sovrum (säng, byrå, sängbord, lampor, tavlor). Vardagsrum (TV, stereo, lampor, dator, soffa, 
bord, tavlor, prydnadssaker). Kök (bord, stolar, matlagningsutrustning, porslin, bestick, maskiner, lampor). 

Startkapital: 40 000. Att investera: 12*4 000 = 48 000. Sammanlagt 88 000.

Första lyan - vad kostar det? Olika ekonomiska förutsättningar


