u

SÅ

FÅ KOLL PÅ LÅN
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DET

Det låter enkelt att låna pengar, men det
kostar en del också. Här förklarar vi, med
hjälp av vår knattereporter Alisa, varför.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

ALISAS MOBILTELEFON HAR
GÅTT SÖNDER. Hon behöver

bestämmer att hon ska
betala tillbaka 100 kronor i månaden så att hon blir helt skuldfri
efter 10 månader. Med ett finare
ord heter det amortera. Man
avbetalar lånet så att det hela
tiden blir mindre.

reparera den, men sparpengarna
räcker inte. ”Du kan låna pengar av
oss!”, föreslår hennes pappa. ”Vi kan
göra precis som man gör med banklån.” De kommer överens om att det är
en bra lösning.
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ALISA LÅNAR 1000
KRONOR och de
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DET ÄR INTE GRATIS
ATT LÅNA PENGAR. När

äldrar så bestämmer
de att lånet är räntefritt. Hade
hon däremot tagit ett riktigt
banklån hade hon kanske fått
betala 5 procent i ränta. Det
betyder att hon fått betala
50 kronor till banken för att få
låna 1000 kronor under ett år.
Ja, det är dyrt att låna pengar!

du lånar pengar måste du
vanligtvis inte bara amortera utan
också betala extra, ränta. Ränta
fungerar lite som en hyra av pengarna som du har lånat. Det är den
som lånar ut som bestämmer hur
mycket ränta du ska betala.
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EFTERSOM ALISA
LÅNAR av sina för-

EFTERSOM LÅNET
HELA TIDEN MINSKAR

så blir det allt mindre
pengar som ska betalas i ränta.
Om Alisa hade lånat i banken
skulle hon när det bara är 100
kronor kvar på lånet behövt betala
5 kronor i ränta, i stället för de
50 kronorna hon betalade första
gången. (5 procent av 100 kronor
= 5 kronor.) Hänger du med?

PSSST!
TVÅ SAKER TILL
OM LÅN

VÅRA VANLIGASTE LÅN

Det vanliga är ju inte att man tar lån för att
köpa eller laga en mobil, utan för att man
behöver pengar till stora saker som en ny bostad, en bil
eller för att utbilda sig.
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RÄNTAN KAN RÖRA PÅ SIG

Räntan anpassar sig till hur ekonomin är
i Sverige och resten av världen. Den kan därför
variera från dag till dag, även om den sällan
förändras superdramatiskt.
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