
 Föreläsningsserien
Våren 2023
Välkommen att lyssna på inspirerande föreläsningar om 
spartips, livsval och hur pengar påverkar fotbollen.

Narvavägen 13–17  ekonomiskamuseet.se



Onsdag 15 februari kl. 18.00 – 19.15
Digital föreläsning via Zoom.
Vägen till självhushållning  
Drömmer du om ett annat sätt att leva? 
Bli inspirerad av Alva Herdevall och 
Anders Rydell som tagit steget mot en mer 
självhushållande livsstil. De berättar om sin resa 
från storstan ut på landet och hur de ställt om till 
ett mer hållbart liv med byteshandel, småskalig 
försäljning, distansarbete och grannsamverkan. 

Kostnad: 80 kr

Onsdag 15 mars kl. 18.00 –19.15
Ett samtal på plats i museets hörsal.
Aktuell ekonomisk inblick
Välkommen att lyssna på ett samtal mellan 
hållbarhetsekonomen Madelén Falkenhäll 
och ungdomsekonomen Julia Hofvendahl, 
båda från Swedbank. De kommer att prata om 
ett samhällsaktuellt ekonomiskt ämne som 
publiceras på webben i början av februari. 

Ett samarbete med Swedbank. Kostnadsfritt.

Onsdag 29 mars kl. 18.00 –19.15
Digital föreläsning via Zoom. 
Så avgör pengarna Allsvenskan
I april börjar det många fotbollsälskare väntat 
på, Allsvenskan! Är de kommande resultaten 
helt oförutsägbara? Inför säsongsstarten har 
fotbollsekonomiexperten Anders Norlén
tittat närmare på de svenska klubbarnas olika 
ekonomiska förutsättningar. Sett över en längre 
tid är ekonomi den faktor som har en nära 
koppling till 90% av de sportsliga resultaten 
inom elitfotboll.

Kostnadsfritt. 

Onsdag 26 april kl. 18.00 –19.15
Föreläsning på plats i museets hörsal.
Snål eller ekonomisk – var går gränsen?
Nu kan du också bli en av Sveriges mest 
ekonomiska personer. Med humor levereras 
insiktsfulla tips från sparikonen Günther Mårder. 
Han har gjort sig känd som VD för Aktiespararna, 
grundare av Sparpodden och VD för Företagarna, 
men här får du ta del av hans privata spartips. 
Missa inte vårens mest lönsamma föreläsning!

Ett samarbete med Swedbank. Kostnadsfritt.  

Välkommen till inspirerande 
föreläsningar om ekonomi!

Biljetter: Köp samt förbokning av kostnadsfria föreläsningar via ekonomiskamuseet.se.
Plats: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Narvavägen 13–17. 
Program med reservation för ändringar.

Huvudsponsor: Swedbank

Håll koll på det senaste! 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.


