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DET
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SPARA eller SLÖSA?
MAGDALENA
ANDERSSON

Låna till GODIS?
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DET

Att låna pengar kostar ibland mer än det smakar –
eftersom du får betala ränta. Kolla vad Isak lärde sig!

JOBB: Finansminister.
ÅLDER: 49.
FAMILJ: Man och två
barn som går på högstadiet och gymnasiet.
BOR: I villa utanför
Stockholm.
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DET ÄR
LÖRDAG
KVÄLL.

Isak vill köpa
godis men
veckopengen
är slut.

”Typiskt,
jag skulle
ha planerat
bättre!”
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HAN FRÅGAR SIN
SYSTER om han får

låna 20 kronor. Hon
vill tjäna en slant på att låna
ut. ”Okej, du får låna 20 kronor om jag får 25 kronor av
dig i morgon” säger syrran.

”Men då kostar ju mina
20 kronor egentligen 25
kronor?”
”Ja, jag tar 5 kronor i
ränta”.

Ränta är en avgift som
den som lånar ut pengar tar
av den som lånar pengarna.
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”Okej då, ge mig pengarna nu bara”, säger Isak.

ISAK FÅR
SINA

SLÖSA SPARA
BAROMETERN

’’

Jag tror att
jag fick min
sparsamhet
från mormor. Fast jag
har aldrig varit intresserad av att tjäna mycket
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”NEJ, JAG SLÖSAR ALDRIG !”
pengar. Hur pengar
används i ett samhälle
är jag däremot intresserad av.

Redan som liten
tyckte jag att det var
så orättvist att barn i
andra länder inte fick
gå i skolan och inte
hade råd med mat.

De flesta finansminist-

ISAK: ”Hon verkade väldigt sparsam
och letade extrapriser i mataffären
och sånt.”

rar är nog sparsamma.
Fast en del i Europa
tycker att staterna har
sparat för mycket och
borde spendera mer.
Det är som i en familjs
ekonomi: man önskar
ofta att man hade mer
pengar så att man kunde
åka på fina resor varje år.

Som finansminister

önskar jag att jag
kunde göra jättemycket förbättringar – men
jag måste hela tiden
välja det som är viktigast.
Ibland unnar jag
mig dyra ostar, men
även de köpen är ju noga
planerade så jag vill inte
kalla det slösande!”

  .

STINA: ”Jag trodde inte att hennes
drömjobb skulle ha varit chef i en
Konsumbutik!”
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20 kronor
och åker direkt
till affären och
köper godis. Lite
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trist ändå att
godiset för 20
kronor kostade
honom 25 kronor.

FRAMÖVER

kan Isak köpa
mer godis
eftersom han har gjort
en budget och inte
behöver betala ränta
till sin syster. Smart!

PSST!
LITE FAKTA
OM LÅN …

DYRA HUS = STORA LÅN

Bostäder har blivit mycket dyrare, därför
har många lånat mer av bankerna på sistone. För att få låna av banken måste vi betala
pengar varje månad – det är det som är ränta. Det är ett
slags ”hyra” för att vi får låna. De flesta som har lån betalar
också tillbaka lite varje månad, det kallas att amortera.
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NÄSTA DAG FÅR
ISAK 40 kronor i

veckopeng. Han betalar tillbaka 20 kronor plus
5 kronor i ränta till syrran.
Då har han bara 15 kronor
kvar för hela veckan.

”Nu ska jag planera
bättre så att pengarna
räcker!”

RÄNTORNA GÅR UPP & NER

Räntan som man måste betala till
banken är ibland hög, ibland låg. Just
nu är räntan låg, ungefär 2 procent.
På 1990-talet var räntorna mycket
högre, cirka 15 procent. Då var det
mycket dyrare att ha lån.

21

