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Koll på pengarna

Hjälp med din budget

Råd och tips
om din ekonomi

D
Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad
eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja slippa oroa
sig för att pengarna inte ska räcka månaden ut. I den här broschyren
får vi följa familjen Holmlund Andersson i Uppsala, och ta del av
deras ekonomiska vardag.
Den här broschyren kan du ha nytta av om du till exempel
är på väg att flytta hemifrån, tänker flytta ihop med någon,
eller när du plötsligt har fått en sänkning av inkomsten eller
bara är intresserad av att få bättre koll på dina pengar.

I

Här får du tips och råd som kan göra det lättare för dig att
överblicka din ekonomi och att avgöra vad du kan köpa och
vad du kan avstå ifrån. Du får exempel på vad som kan vara
en rimlig storlek på vanliga hushållsutgifter, till exempel för
mat, kläder och fritidsaktiviteter. Här finns också information om kostnader för bil och om olika typer av boendekostnader, försäkringar, sparande och lån.
Fyll i de olika tabellerna och för över summorna till sidan 23.
Sedan fyller du på med dina övriga kostnader. Du har då gjort
en budget som ger dig översikt över din ekonomi, och du har
kommit ett steg närmare att förverkliga dina drömmar.

Fyll i och
räkna ut!

inkomsterna
Fyll i hushållets inkomster i tabellen. Räkna samman
och flytta över summan till tabellen på sidan 23.
inkomster och bidrag per månad efter skatt

person 1

person 2

Streckade områden
visar var du själv kan
fylla i för att räkna ut
din budget.

Sammanlagd inkomst

Lön
Föräldrapenning
Barnbidrag
Underhållsstöd/underhållsbidrag
Bostadsbidrag
Arbetslöshetsersättning
Studiestöd/utbildningsbidrag
Sjukpenning
Sjuk- och aktivitetsersättning
Pension
Övriga inkomster (andra bidrag, stipendier m.m.)
Summa inkomster per månad efter skatt
Fyll i dina inkomster och för in summan på raden ”Sammanlagda inkomster” på sidan 23.
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E

När andra ägnar året att spara ihop till en solresa under vintern,
är det just under den kallaste årstiden som fyrabarnsfamiljen
Holmlund Andersson trivs bäst. I det här hushållet reser man helst
inom landets gränser, och lyx är lika med snöskoter och badtunna.
Det doftar av nystekt abborre när vi stiger in i familjen
Holmlund Anderssons kök, en halvtimme norr om
Uppsala. Mamma Elizabet, 49, har sina rötter en sisådär
80 mil uppåt i landet, och dagens middag är en del av
fångsten från det senaste besöket i Norrland.
Familjen tar gärna tillvara på det naturen bjuder för att
dryga ut hushållskassan. Mellandottern Elin, 19, berättar
att häromdagen kokade hon och mamma plommonchutney
och plommonmarmelad.
– Och det blev faktiskt riktigt gott!

Säsongsanpassad mat till bra pris
Maten är även annars ett familjeprojekt för ventilationsmontören Bosse, 56, undersköterskan Elizabet och de fyra
barnen. Äldsta dottern Johanna, 26, är utflugen, men de tre
som bor hemma – Tobias, 24, Elin och Frida, 17 – är gärna
med och bestämmer vad som hamnar på tallriken.
– Om det handlar om mer än några enstaka mjölkpaket
är det jag som sköter handlingen, men alla är med och
kommer med önskemål när det gäller veckans matsedel,
säger Elizabet.
Alla i familjen är överens om att det är viktigt med närproducerad och säsongsanpassad mat, och särskilt köttet
ska vara svenskt.
– Men det skadar såklart inte om något är på extrapris,
inflikar Elizabet, och berättar att hon köper gärna lite extra
av en vara om priset är bra.

– Vi skulle aldrig köpa ett nytt matbord bara för att vi
kände för det. På det viset är vi nog ganska dåliga konsumenter, säger Elizabet.
Men när det väl är något behövs är det inte prislappen
som fäller avgörandet. Bosse kommer med ett exempel:
– Utemöblerna är nog det dyraste vi har i huset, men de
ville vi verkligen ha och vi vet att de kommer vara länge.
– Barnen har redan pratat om vem som ska ärva möblemanget, tillägger Elizabet.

Skotrar, snö och vinter samlar familjen
70-talshuset med det tillhörande uterummet har varit i
familjens ägo i 25 år. Huset är 135 kvadratmeter stort, med
en biyta på 14 kvadratmeter som rymmer ett extra sovrum.
Och det var en något udda detalj som avgjorde var familjen skulle flytta när familjen utökades:

behoven styr inköp av nya kläder
Märken är inget som styr valen varken när det gäller mat
eller andra förbrukningsvaror som hygienprodukter och
kläder hos familjen, då är det viktigare med kvalitet. Bosse
berättar att de i princip bara köper kläder när något gått
sönder och verkligen behövs.
– Sist jag köpte skor blev det två par så det kommer dröja
ett tag innan jag behöver nya, säger han.
Yngsta dottern Frida har även hon tagit fasta på det
hållbara tänket:
– När jag sommarjobbade köpte jag så mycket kläder
att nu behöver jag nog inget nytt på ett år.
Även när det kommer till boende och inredning är det
ekonomiska tänket närvarande i hushållet.

Elin, till höger, hjälper gärna mamma i köket, och just idag är det hon som står
för såsen.
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Farmor Inga-Lill, i randigt, är på middagsbesök. När barnbarnen var yngre och behövde barnvakt var det ofta farmors pannkakor som stod på menyn.

– Elizabet var den första som föll för huset när hon var
och kollade på det själv, och när jag fick syn på garaget
var det gjort även för mig, berättar Bosse.
Hela familjen har nämligen ett brinnande intresse för
snöskotrar, och numera står det inte mindre än tre garage
på tomten. Åtminstone två gånger om året packar familjen ihop sig och drar norrut till dit snön finns, med två av
skotrarna på släp.
– Det händer att jag och pappa åker själva också, man
får mer tid på skotern om inte alla är med, säger Tobias.
Lediga dagar och semestrar spenderar de i Sverige, och
allra helst hemma. De åker till mormors sommarstuga
på en ö i Bottenviken då och då, men i övrigt är det en
hemkär familj vi pratar om.
– Alla lägger en massa krut på hemmamiljön, ändå åker
man bort när man är ledig. Det förstår jag mig inte på,
säger Elizabet och skakar på huvudet.

inga exotiska resedrömmar
Hos familjen är de lediga dagarna heliga. Man spenderar
gärna tid utomhus, och allra helst på den egna tomten.
Svampplockning, trädgårdsarbete och småfix med huset
upptar tiden.
– Badtunnan och snöskotrarna är vår lyx, vi lägger inte
tid och pengar på att resa utomlands, berättar Elizabet.
Bosse instämmer:
– Den enda resan som kvalar in är nog när vi tog Eckerölinjen till Åland.
Charterresor och exotiska paraplydrinkar är alltså inget
som tar utrymme i Uppsala-familjens budget, det gör
däremot de stränga amorteringarna på hus och bil.
– Visst finns det andra saker vi skulle vilja göra, som
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att renovera toaletten på övervåningen, men tills båda
bilarna är avbetalade blir det inga andra stora investeringar,
säger Bosse.
Föräldrarna i familjen har som mål att bli skuldfria
innan pensionen, och om man inte räknar huset och bilarna
skulle de aldrig köpa något på kredit eller avbetalning.
Även den här filosofin verkar ha smittat av sig på barnen.

Sparar till egen lägenhet
Tobias, som är ventilationsmontör till yrket precis som
pappa, har nämligen bestämt sig för att bo kvar hemma
tills han har råd med en kontantinsats till en lägenhet.
Tills dess betalar han hyra till mamma och pappa enligt
Konsumentverkets rekommendationer.
– Det var när jag läste i förra årets ’Koll på pengarna’
som jag förstod hur mycket det kostar att bo själv, och då
insåg jag att jag måste spara mer, berättar han.
Barnen i familjen har aldrig fått någon fast månadspeng.
De får pengar vid behov, och nu när Elin är arbetslös får
hon lite mer. Farmor och mormor har också ställt upp
genom åren, och bidragit som barnvakt, med hemmastickade kläder och pengabidrag då och då.
– Själv behöver jag inte så mycket, det enda klädesplagget
jag har köpt hittills i år är nog en rosa tröja, berättar
farmor Inga-Lill, 79, som är på besök.

Huset som ett pensionssparande
Familjen använder sig av vad de kallar en ”flytande budget”, de har ingen större buffert och Elizabet är den enda
i familjen som pensionssparar privat. Men det finns istället
andra planer.
– Jag ser huset som min pension, säger Bosse, och om

det skulle krisa finns det mycket vi kan sälja av som man
klarar sig gott utan.
Om något oförutsett skulle hända skulle nog familjen
klara av att få fram 10 000 kr tror Bosse, och nämner
snöskotrarna, fyrhjulingen och en av de två bilarna som
ting som eventuellt också kan offras. Och när alla barnen
har lämnat boet lär det bli tal om ett billigare boende.
– Det vore vansinnigt att bo så stort bara vi två, säger Bosse.
Elizabet fyller i:
– Ja, och det vore ju bra om man nådde upp till taknocken
med målarpenseln på äldre dagar, säger hon och berättar
att hon inte är särskilt förtjust i balansera flera meter upp
i luften när huset måste målas om.

elizabet och bos ekonomi
inkomster
Elizabets lön efter skatt
Bos lön efter skatt
Tobias betalar hemma

20 000
22 700
4 000

Summa

46 700

utgifter
Bil 1: Citroën

5 400
Försäkring
Räntebetalning
Amortering
Drivmedel (Bo)
Skatt och besiktning
Reparationer och service

medvetet val av billigt kök
Arbetet på huset och tomten gör de själva, och Bosse har
bland annat installerat en bergvärmepump på egen hand.
Familjen bytte från direktvärmande el 2001, och har sedan
dess sänkt elförbrukningen med 10 000 kWh – trots att ett
uppvärmt garage på 80 kvm har tillkommit på senare tid.
Bortsett från en klädkammare på övervåningen har hela
huset renoverats, men det har aldrig handlat om några
fantasisummor. Bosse berättar att köket var en ruin när
de flyttade in 1988, och det var det första som åtgärdades
i huset. Den nya inredningen var bland de billigare på
marknaden, och det var ett medvetet val.
– Vilket kök vi än valde visste vi att det skulle slitas hårt,
med fyra egna småbarn och även dagbarn ibland. Men nu
när alla har växt upp börjar det bli dags för något nytt som
kan få kosta lite mer, konstaterar Elizabet.

per månad

Bil 2: Volvo

6 400
Försäkring
Räntebetalning
Amortering
Drivmedel (Elizabet)
Skatt och besiktning
Reparationer och service

Snöskoter

2 300
Räntebetalning snöskoter
Amortering snöskoter
Drivmedel skoter
Försäkring via firman

Hus

12 800
Avfall och slamtömning
Amortering
Räntor
Villa-hemförsäkring
El
Underhåll och reparationer
Fastighetsavgift

Mat, dryck, hygien och städning
Lunchkostnader (för Bo)
Kläder och skor

8 000
1 600
700

Medier

1 700
Mobil Bo (kontant)
Mobil Elizabet (kontant)
Tv-avgift
Internet och fast telefon
Tidning

Fack och a-kassa

1 300
Elizabet
Bo

Sparande

1 600
Bo (fonder)
Elizabet (pension)
Elizabet (nöje)

Fritidsresor till Norrland

1 000
Hyra stuga
2 bilresor t/o/r Norrland
Övrigt semesterutgifter

Hälsa

400
Tandläkarbesök (autogiro)
Läkarbesök, medicin
Frisör

Hemutrustning (möbler, husgeråd, tv, dator osv.)
Fritidsaktiviteter
Fickpengar till Elin och Frida
Summa
Lingon är en de norrländska råvarorna som familjen Holmlund Andersson tar
tillvara på.

600
400
2 500
46 700
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bostaden
För de allra flesta utgör boendet en av de största
kostnaderna i hushållsbudgeten. Du som har tänkt byta
boende har en del saker som kan vara bra att tänka på.
plats eller på www.omboende.se men även hos välsorterade
bokhandlare. Se även till att den du hyr av har skriftligt
tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsföreningens
styrelse, annars kan du tvingas att flytta.
Hyr du möblerat är det bra att göra en gemensam inventarielista över möbler och annat och fotografera eventuella
skador innan du flyttar in. 10 till 15 procent högre hyra
brukar anses som skäligt när man hyr möblerat. Hyran
kan skilja sig åt beroende på om det är en hyresrätt eller
en bostadsrätt du hyr i andrahand. Tycker du att hyran
verkar orimligt hög kan du låta Hyresnämnden pröva
det. Läs mer om detta på www.omboende.se

Köpa bostad
Elizabet och Bo gör det mesta av arbetet med huset själva, och här är det
garageporten som får en uppfräschning.

Hyra bostad
Att hyra sin bostad har vissa fördelar jämfört med att köpa
sitt boende. När du hyr en lägenhet ansvarar hyresvärden
för att den är i gott skick och har behaglig temperatur.
Hyresvärden ansvarar också för reparationer när något går
sönder, till exempel spis eller kylskåp. Om du måste flytta
kan du säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningstid utan att behöva bekymra dig om vad som händer
med den sen. Innan du flyttar in i en hyresrätt ska du få ett
skriftligt hyreskontrakt. Du bör även be att få lägenheten
besiktad. Annars riskerar du att få betala för skador som
den tidigare hyresgästen är skyldig till. Som hyresgäst är
du skyldig att sköta om din bostad väl. Ett normalt slitage
måste hyresvärden acceptera, men alla andra skador kan
du behöva åtgärda eller betala för när du flyttar. Innan du
till exempel borrar hål i väggen för att sätta upp hyllor
eller tavlor kan det därför vara bra att fråga hyresvärden
hur mycket du får göra utan att behöva betala.
Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig information om dina rättigheter och skyldigheter i olika boendefrågor. Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du
också få råd och hjälp av dem. Föreningen kan även
företräda dig om du hamnar i en tvist med hyresvärden.

Hyra i andra hand
Tänker du hyra en lägenhet i andra hand bör du skriva ett
kontrakt med den du hyr av. Sådana kontraktsmallar finns
på internet, bland annat på Hyresgästföreningens webb-

6

Att köpa en bostad är ett av de största ekonomiska besluten du fattar under ditt liv. Det är därför många saker du
bör fundera över innan du bestämmer dig. Du kan både
tjäna och förlora pengar på att äga din bostad. Ingen vet
hur bostadspriserna kommer att utvecklas fram till dess
att du tänker sälja den. Därför är det viktigt att du inte
lånar till hela köpesumman utan sparar till en kontantinsats. Lånar du till hela beloppet riskerar du att ha ett lån
som är större än värdet av bostaden om bostadspriserna
sjunker. Det är inte bra om du då måste sälja. Numera
finns det ett krav på att man bara får ta bolån till 85 procent av bostadens värde. Måste man låna mer får man ta
ett så kallat blancolån utan säkerhet och med högre ränta.
På internet finns det boendekalkyler där du kan räkna på
vad månadskostnaden blir för olika boendealternativ och
räntenivåer. Även om räntan i vissa perioder är låg bör du
räkna med att klara av en ränta på bostadslånet på åtminstone 5–5,5 procent, vilket är en normal räntenivå på
längre sikt.
När du köper din bostad får du som köpare inte ersättning
för fel och brister som skulle gått att upptäcka innan
köpet. Du bör därför anlita en besiktningsman inför köpet
för att göra en besiktning av bostaden.

bostadsrätt
En bostadsrättsinnehavare äger inte sin lägenhet utan en
andel i en bostadsrättsförening som i sin tur äger fastigheten. Varje bostadsrättsinnehavare ska betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften ska täcka
föreningens kostnader för drift, underhåll och reparationer
samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens
lån. Innan du köper en bostadsrätt är det bra att granska

L

Familjen Holmlund Anderssons hus norr om Uppsala är byggt på 1970-talet, och den inglasade verandan byggdes som en 40-årspresent till Elizabet för snart tio år sedan.

årsredovisningen och fråga styrelsen om något är på gång
som kan innebära att avgiften höjs.
Läs stadgarna och be att få en lägenhetsförteckning. Där
kan du kontrollera att lägenheten inte är pantsatt. Du bör
även noggrannt undersöka lägenheten och gemensamma
utrymmen som källare, vind och tvättstuga noggrant.
Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet av din lägenhet. Du får på egen bekostnad måla och
tapetsera eller byta ut kylskåpet när det är dags. Därför är
det bra att ha pengar sparade till sådana utgifter. Tänk
också på att du bör ha en särskild bostadsrättsförsäkring.

Om huset ligger längre från arbetsplats, dagis, mataffärer
och annan service kan det innebära högre transportkostnader. Du kanske måste ha en bil. Räkna även med att saker
går sönder. En buffert för oförutsedda utgifter är därför
ännu viktigare när du äger ett hus jämfört med om du hyr
din bostad.

E

äga hus

När du ska köpa ett hus tillkommer kostnader som
du kanske inte har tänkt på. Utöver priset på huset ska
du också betala för lagfart, pantbrev och uppläggning
av nya lån. Det kan kosta flera tiotusentals kronor.
När du äger ett hus får du även andra kostnader för drift
och underhåll som du kanske inte annars skulle ha haft, till
exempel för sophämtning, sotning, villaförsäkring och trädgårdsutrustning. Dessutom måste du som husägare betala
en årlig fastighetsavgift. Särskilda regler gäller för nybyggda hus. Det är även bra att ta reda på om tomten är friköpt
– det kan påverka fastighetsvärdet. Om tomten inte är friköpt får du betala en tomträttsavgäld, det vill säga hyra till
ägaren av tomten, vilket vanligtvis är kommunen. Summan
varierar men ligger oftast på flera tusen kronor om året.
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bilen

L

Att äga en bil innebär stor frihet. Samtidigt medför bilen
höga kostnader – mer än vad man kanske vill tro. Genom
att välja rätt bil utifrån dina behov kan du minska dina
bilkostnader och minska slitaget på miljön.
Att köpa bil
Köpa bil kan du göra både av privatpersoner och av
bilhandlare. Priset på begagnade bilar varierar kraftigt.
Läser du annonser, kollar på internet och i bilbranschens
prislistor får du en känsla för prisläget.
Att köpa privat är oftast billigare än att köpa av en
bilhandlare. Nackdelen är att konsumentköplagen inte
gäller då, vilket ger dig som köpare ett sämre skydd.
Därför bör du vara noggrann med att testa bilen före
köpet, till exempel genom att anlita en auktoriserad
biltestare. Du bör även kontrollera att det är säljaren
som äger bilen och att den sedan tidigare är fullt betald.
Annars kan du bli tvungen att lämna ifrån dig den till
den rättmätiga ägaren. För att undvika missförstånd
är det även bra att skriva ett köpekontrakt. En mall till
ett sådant kontrakt finns på: www.konsumentverket.se/bilar
Mamma Elizabet handlar nästan all mat till familjen, och farmor Inga-Lill följer
gärna med som sällskap.

Så mycket kan bilen kosta dig
bilmodell
Årsmodell
Inköpspris
Bränsle
Bränsleutgift
Skatt, besiktning
Försäkring
Reparationer, service m.m.
Däck
Värdeminskning
total kostnad
per år
per månad
per mil
•
•
•
•

mer info finns på www.bilsvar.se

Volkswagen passat

Volkswagen passat

toyota Yaris

toyota Yaris

2011
224 000

2004
40 000

2011
120 000

2004
33 000

gas

bensin

bensin

bensin

8 800
700
4 400
7 000
1 500
14 000

17 100
2 400
3 300
5 000
1 500
1 000

10 600
800
3 100
5 000
1 500
8 000

11 900
1 300
2 700
5 000
1 500
2 000

37 000
3 000
25

31 000
2 500
20

29 000
2 500
19

24 000
2 000
16

1,4 Ecofuel

1,8 T

1,3 VVT

1,0

din egen bil

Uppgifterna i exemplen är hämtade från www.bilsvar.se
Alla siffror i tabellen är ungefärliga och kostnaderna kan variera mycket från bil till bil. Beräkningarna bygger på att bilen behålls i tre år och körs 1 500 mil/år.
Bensinpris 12,50 kronor/liter. Pris etanol, E85, 9,60 kronor/liter. Bilar som använder E85 tankas enbart med detta.
Bilen halvförsäkras med lägst självrisk. Försäkringspremier från Folksam för 38-årig man i Karlstad.

För in kostnaderna för din egen bil på sidan 23.
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mobiltelefon, internet
och abonnemang
prata dig inte pank
Obetalda mobilräkningar är en vanlig orsak till att många
får betalningsanmärkningar. Vet du hur mycket du betalar på
ett år? Kanske kan du tjäna på att byta teleoperatör, abonnemangsform eller kontantkort.

mobilen under semestern
L

P

tips
gå med i en bilpool

Då får du tillgång till bil när du behöver, utan att det
kostar lika mycket som att äga bilen själv. Bilpooler finns
över hela landet och är ofta knutna till hyresvärdar eller
bostadsrättsföreningar.
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P

läs mer

www.folk
halsogu
iden.se/s
www.livs
mart
medelsv
erket.se

T

Det är ingen bra idé att handla mat på tom mage då hungern kan göra att man
köper mer än det var tänkt. Ett smart sätt att undvika det är att provsmaka när
det bjuds i mataffären.

tips
bli prispirat

Kolla jämförpriser när du handlar mat och förbrukningsartiklar.
Prisnivån varierar mellan olika butiker. Stormarknader har ofta
lägre priser än närbutiker, men tänk på att resan också kostar.
Inte minst för miljön.
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Försäkringarna

läs mer

På www.kon
sumentern
kan du läsa
as.se
mer om fö
rsäkringar
och jämfö
ra olika fö
rsäkringsb
olag.
På www.m
inpension.
se kan du
läsa om pe
nsionsförs
äkringar.

Alla behöver vara försäkrade – både barn och vuxna.
Det gäller även våra saker. Utan försäkringar kan en
olycka i värsta fall utvecklas till en personlig katastrof.
Hemförsäkring

L

Även om du inte tycker att det du äger är så mycket värt
eller om du bara har en tillfällig bostad så behöver du en
hemförsäkring. Förutom ersättning för ägodelar som stjäls
eller förstörs ger hemförsäkringen rätts-, ansvars- och
överfallskydd. De flesta hemförsäkringar innehåller även
ett reseskydd som normalt räcker i 45 dagar.
Blir du indragen i en rättstvist kan rättsskyddet täcka
vissa kostnader för juridisk hjälp. Ansvarsskyddet gäller
om du råkar skada andras egendom. Överfallsskyddet
täcker utgifter om du blir överfallen, till exempel läkarvård- och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om du
äger din bostad kan du komplettera hemförsäkringen
med en bostadsrättsförsäkring alternativt en villaförsäkring. Välj en försäkring som motsvarar dina behov.

Allriskförsäkring
En allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, är ett
komplement till hemförsäkringen och ger ett utökat skydd
för dina saker. Den gäller till exempel om du råkar tappa
kameran i sjön.

Checklista – vilka försäkringar behöver du?

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Allriskförsäkring

En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader för läkarvård
om du blir skadad i en olycka. Blir du invalidiserad, kan
du få ett större engångsbelopp. Du kan även få ersättning
för så kallad ekonomisk invaliditet om du blir så skadad
att du inte kan arbeta i framtiden. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker också skador och invaliditet på grund
av sjukdom.

Hemförsäkring
bostadsrättsförsäkring
Villaförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
barn- och ungdomsförsäkring
livförsäkring

Många som jobbar är försäkrade via arbetsgivaren med
en försäkring som gäller under arbetstid och för resor till
och från jobbet. Ta reda på vilka försäkringar du har och
hur villkoren ser ut.

A-kassa

barn- och ungdomsförsäkring

Husdjursförsäkring

Barn och ungdomar får en begränsad ersättning från
Försäkringskassan om de skadas så allvarligt att de aldrig
kan börja jobba. Därför behöver de ha en försäkring som
kan ge en ersättning vid sjukdom och olycksfall.
De flesta kommuner har olycksfallsförsäkringar för barn
och ungdomar under den tid de befinner sig i skolan eller
förskolan samt på vägen dit eller därifrån. Ta reda på vad
som gäller i din kommun och kom ihåg att komplettera
med ytterligare skydd för att täcka även fritiden.

Fordonsförsäkring (bil, mc, moped etc.)
pensionsförsäkring

tips
jämför försäkringsbolag

Via www.konsumenternas.se kan du jämföra olika försäkringsbolag.
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Spara
Alla behöver en buffert för framtida utgifter. Med en
buffert kan du också leva billigare. Du kan passa på att
köpa saker du behöver på rea, och du har råd att köpa
kontant istället för att hyra eller att ta lån för köpet.

Tobias Holmlund drömmer att flytta hemifrån i sin alldeles egna lägenhet, men för att ha råd med det behöver han spara pengar i ytterligare ett år tror han.

Spara till en buffert
Hur stor buffert du behöver beror på hur du lever och bor.
Den som till exempel bor i hus och äger en bil behöver
oftast en större buffert än den som bor i lägenhet och åker
buss. Buffertpengar bör vara lättillgängliga, exempelvis på
ett sparkonto. Om du inte anser dig ha råd med ett sparande
kan det vara bra att se över din ekonomi. Finns det några
utgifter som du kan dra in på? Se sista sidan för tips. Utan
en buffert blir din ekonomi sårbar. Försök därför att ta för
vana att spara lite varje månad.

Spara långsiktigt
Vid sidan av buffertsparande kanske du vill målspara.
Målet kan vara en resa, en bil, eller kontantinsatsen till ett
hus. Men du kan naturligtvis spara på längre sikt utan att
ha något direkt mål. Om du gör det finns det många olika
sparformer att välja mellan, beroende på vilken risk du är
beredd att ta.

Spara till pensionen
Att spara inför framtiden är alltid bra. Det finns flera typer
av avdragsgillt pensionssparande där pengarna är bundna
tills du väljer att ta ut din pension, tidigast vid 55 års ålder.
12

Du får spara och göra avdrag för maximalt 12 000 kronor
per år. Att sparandet är avdragsgillt betyder att du inte
betalar skatt på pengarna du sparar förrän du tar ut dem.
Om du inte har en så hög inkomst att du betalar statlig
inkomstskatt kan andra sparformer än ett avdragsgillt
pensionssparande vara bättre. Då kan du även ta ut pengarna om du skulle behöva dem innan du går i pension.
När man är ung har man ofta stora utgifter framför sig,
till exempel att skaffa bostad och möbler. Dessutom bör
man spara ihop till en buffert för oförutsedda utgifter.
Innan de här större utgifterna är avklarade kan det många
gånger vara bättre att inte binda upp pengar i ett avdragsgillt pensionssparande utan spara på annat sätt.

T
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låna

läs mer

www.konsu
menternas
.se

Ibland är det svårt att spara ihop pengar i förväg
till det du vill köpa. Du kanske känner att du måste
låna pengar, att köpa på kredit.
D

Räntefri inte kostnadsfri
Köper du tv, dator eller vitvaror erbjuds du kanske att
avbetala genom en så kallad räntefri kredit. Tänk dock
på att en räntefri kredit inte är samma sak som kostnadsfri, eftersom du ofta får betala uppläggningsavgift och
aviavgifter. Du måste också vara noga med att betala i tid,
annars kan du behöva betala ränta eller få en straffavgift.
Ett bra sätt att läsa på innan du tar ett lån är att fylla i den
så kallade SEKKI-blanketten, som varje långivare ska ge
den som vill ta ett lån. Där finns information om vad som
gäller för just ditt lån, till exempel vilka kostnader som
finns, vad som händer om du betalar för sent, och vilka
regler som gäller om du vill betala tillbaka lånet i förtid.

Många har ett kort med någon form av kredit kopplat
till kortet. Man kan skilja mellan betalkort och kreditkort.
Med ett betalkort betalar du dina varor i butiken och först
i slutet av månaden får du en faktura på alla dina inköp.
Då gäller det att du har tillräckligt med pengar på kontot
för att täcka dina inköp. Ett kreditkort fungerar på liknande sätt. Du betalar med kortet i butiken, du får en
faktura i slutet på månaden men med kreditkortet kan du
dela upp betalningen av dina inköp. Men du får betala
ränta på det du skjuter upp att betala.
De billigaste lånen kräver en säkerhet i form av ett hus
eller en bostadsrätt (bolån). Hur hög räntan blir får du
förhandla med banken om. Det lönar sig att kontakta
olika banker och fråga.

tips
en bra grundregel

När du lånar pengar för att köpa något är att se till att du har
betalat tillbaka hela lånet innan den köpta varan är förbrukad.

Så mycket kan det kosta att låna
Du lånar 20 000 kronor. Under fem år betalar du tillbaka
647 kronor per månad. Så här mycket betalar du totalt:
Kronor
40 000

Fakta
Ångerrätt när du lånar pengar

Du har 14 dagars ångerrätt när du tar ett lån. Tiden börjar räknas
från den tidpunkt du ingått avtalet, eller tidigast då du som låntagare har fått en skriftlig dokumentation av avtalets innehåll.
Observera att detta än så länge inte gäller bolån.

effektiv ränta

Effektiv ränta är ett jämförspris på lån uttryckt i en årsränta.
I den ingår räntan, uppläggningskostnaden, aviavgifter och andra
eventuella avgifter. Långivaren är skyldig att upplysa dig om den
effektiva räntan.

30 000

Kreditkostnad:
18 829 kr
Effektiv ränta:
34,49 %

20 000
10 000

Lån

total
inbetalning:
38 829 kr

0
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barn

läs mer

www.forsa
kringskass
an.se
www.konsu
mentverke
t.se

I

L
skjuta i höjden. Särskilt om du vill lyxa till det lite. Om
det går att låna, överta eller köpa begagnad utrustning
blir det betydligt billigare.
Konsumentverket har beräknat utgifterna för ett exempel
på en barnutrustning där allt köps nytt, utan att det är de
dyraste varianterna. Enligt den beräkningen kan de totala
utgifterna för barnets första levnadsår bli cirka 30 000
kronor. I denna summa ingår en basutrustning för barnet
samt löpande utgifter för mat, kläder, blöjor, leksaker och
barnförsäkring. De löpande utgifterna utgör cirka hälften av
summan (se tabellen på sidan 20). Men tänk på att det inte
behöver kosta så mycket om du väljer billigare alternativ.

När man får barn behöver man oftast skaffa en del utrustning. Det kan vara alltifrån barnvagn och barnsäng till
nappflaskor. Köper du allt nytt kan kostnaderna snabbt

14

När familjen blir större väljer många att skaffa en större
bostad vilket oftast innebär en högre boendekostnad. Det
kanske även finns behov av att skaffa bil. Efter föräldraledigheten tillkommer även kostnader för att ha barnet
i barnomsorg.
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barns och
ungdomars ekonomi
Hur stor ska fickpengen vara?
Olika familjer har olika ekonomiska förutsättningar.
Hur stor en eventuell vecko- eller månadspeng ska vara är
därför något som varje familj måste besluta om själv. Det
är bra att bestämma i förväg vad pengarna ska räcka till.
Ska fickpengarna bara räcka till godis och småsaker eller
ska de även räcka till kläder och hygienartiklar? En högre
fickpeng behöver alltså inte innebära mer pengar till nöjen.
Många familjer kommer även överens om att fickpengen
kräver vissa motprestationer, till exempel att hjälpa till
med städning, disk eller liknande. Vissa banker gör egna
undersökningar av vad barn i olika åldrar får i fickpeng.
Läs mer på din banks webbplats.

mamma och pappa bestämmer inte allt
Fram tills dess du fyller 18 år kan dina föräldrar bestämma
en hel del. Men inte riktigt allt. Har du fyllt 16 år och
arbetar på helger och lov har du enligt lagen rätt att själv
bestämma över dina inkomster. Du kan välja om du till
exempel ska köpa skor eller dataspel. Men ska du köpa
något dyrt, till exempel en dator, får du ändå vara beredd
på att säljaren vill kontrollera att du har dina föräldrars
tillstånd. Annars riskerar butiken att dina föräldrar begär
att köpet ska hävas. Researrangörer kan också kräva att
föräldrarna ger sitt tillstånd om du ska köpa en resa.

läs mer

www.ungko
nsument.se

Fridas ekonomi
inkomster

per månad

Studiebidrag
Extrajobb efter skatt

1 050
1 250

Summa

2 300

utgifter
Mobil
Kläder
Mat på stan
Cigaretter
Busskort
Bensin
Summa

450
800
250
500
100
200
2 300

Systrarna Holmlund är som de flesta andra tonåringar ganska fästa vid sina mobiltelefoner, och Frida berättar att det är hennes största utgift.
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Flytta hemifrån

läs mer

www.un
gkonsu
ment.s
e
www.om
boende
.se

Att flytta hemifrån ger en större frihet än att bo hos föräldrarna.
Samtidigt växer ansvaret, inte minst ekonomiskt.
Du ska betala hyra själv, och du får ensam stå för kostnader
som tidigare var gemensamma som el, möbler, hemförsäkring, internet och tv. Därför är det viktigt att du har koll på
dina utgifter så att du kan njuta av att stå på egna ben.

du behöver inte köpa allt på en gång

Köper du nya möbler och ny utrustning till din lägenhet
blir det dyrt. Du kanske kan få ta med dig något hemifrån? Låna av släkt och vänner? Eller köpa begagnat?
Ett annat tips är att vänta med en del av inköpen. Det

B

B
*En fjärdedel av hushållets kostnader eftersom beräkningen utgår ifrån ett hushåll med fyra personer.
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Så mycket kan din första lägenhet kosta
att utrusta*
utrustning för en person
Kök
porslin, bestick, mikrovågsugn
och annan matlagningsutrustning

5 500

Sovrum
säng, madrass, lampa, sängbord,
matta, rullgardin, byrå, stol
och sängkläder

3 200

Vardagsrum
soffa, bokhyllor, soffbord, fåtölj,
matta, taklampa, golvlampa, gardiner
och medieutrustning
Hall och badrum
spegel, lampa, handdukar, verktyg
och städ- och tvättutrustning
total kostnad

16 000

3 100
27 800

*Exemplet baseras på inköp av nya möbler och ny utrustning,
och förutsätter att du väljer så billiga alternativ som möjligt.

19-åriga Elin har kommit ett litet steg på vägen mot att flytta hemifrån, genom att
byta sitt sovrum mot boende i ett tillbygge på baksidan av huset.

Checklista för dig som ska flytta

Fakta

Anmäl din nya adress till Skatteverket.

Att bli sambo

Teckna hemförsäkring. Jämför försäkringar på
www.konsumenternas.se
Beställ eftersändning av posten.
Beställ tele- och internetabonnemang.
Från Telekområdgivarna kan du få oberoende
information. Läs mer på www.konsumenternas.se
Anmäl tv-innehav till Radiotjänst. Alla hushåll
med tv-mottagare är enligt lag skyldiga att betala
tv-licens. Anmälan kan ske via www.radiotjanst.se
eller på telefonnummer 020-91 00 00.
Teckna elavtal. Om du inte tecknar ett avtal
betalar du tillsvidarepris som är oftast är
dyrare. Läs mer på www.konsumenternas.se
och www.elpriskollen.se
Skicka adressändring till släkt och vänner.
Varför inte samtidigt bjuda in dem och de
nya grannarna på inflyttningsfest?

Sambolagen gäller för ogifta par som bor tillsammans i äktenskapsliknande förhållanden, alltså inte kompisar som bor ihop. I huvudsak går sambolagen ut på att den gemensamma bostaden med
tillhörande möbler och annan hemutrustning ska delas lika om
man flyttar isär. Det spelar ingen roll vem som betalat. Undantaget
är sådant som köptes innan man flyttade ihop. Därför är det bra att
försöka dela på utgifterna för boendet.
Sambolagen omfattar inte saker som saknar direkt koppling till
boendet, som sparkapital, bil och båt, sådana saker går vid en
separation till den som står som ägare. Vill du ha en annan uppdelning kan ni avtala om detta genom att skriva ett samboavtal.
Det ersätter då sambolagens regler.
Sambor ärver inte heller varandra. Vid ett dödsfall går istället den
avlidnes egendom till hans eller hennes släktingar. Det kan därför
vara bra att skriva ett testamente.
Om din sambo har skulder hos Kronofogden måste du kunna
bevisa vad som är din egendom. Annars kan Kronofogden utgå från
att det är din sambos egendom och kan utmäta den för betalning
av skulderna.
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Om du får svårt att
betala räkningarna

läs mer
www.konsu
menternas
.se
www.krono
fogden.se
www.konsu
mentverke
t.se
www.datai
nspektione
n.se

Räkningar måste betalas i tid. Får du svårigheter att betala –
tveka inte att kontakta den du fått fakturan av. Du kanske kan
få en betalningsplan. Om du har lån som du inte kan betala
kan du alltid kontakta banken eller kreditgivaren för att få hjälp.
Ta inte sms-lån för att betala av gamla lån! Det riskerar
att göra situationen värre. Om du måste prioritera bland
räkningarna så bör du först ta hyran, elen och hemförsäkringen. Om du inte betalar de räkningarna i tid kan du bli
vräkt, få elen avstängd eller stå utan försäkring om olyckan
skulle vara framme. Skulder som registrerats hos Kronofogden finns också i kreditupplysningsföretagens register
som så kallade betalningsanmärkningar.
En betalningsanmärkning försvinner efter tre år. Har du en
betalningsanmärkning kan du få problem att få banklån och
andra krediter. Du kan också bli nekad telefon-, mobil- och
internetabonnemang. Det kanske allra värsta är att det också
kan bli mycket svårt att få ett eget hyreskontrakt så länge
som betalningsanmärkningen finns kvar. Behöver du hjälp
med att få ordning på din ekonomi eller skuldsituation kan
du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare.
De ger kostnadsfri rådgivning.

Fakta
betalningsanmärkning

Följande händelser innebär inte att du får en betalningsanmärkning:
T

E

• Du har fått en påminnelse eller ett krav från den du är
skyldig pengar.
• En skuld har gått till inkasso.
• Kronofogden skickar ett betalningsföreläggande till dig.
Ett betalningsföreläggande från Kronofogden betyder inte att de
slagit fast att du är betalningsskyldig. Det är en uppmaning att
antingen betala, eller inom en viss tid protestera mot kravet om
du anser att det är felaktigt. För skulder från stat eller kommun
som till exempel skatt, böter, offentliga avgifter, studieskulder
och tv-avgifter gäller särskilda regler.
Om du däremot inte betalar eller inte protesterar mot kravet fastställer Kronofogden att skulden är riktig. Det kallas för ett utslag.
Uppgift om utslaget hämtas av kreditupplysningsföretagen och du
får en betalningsanmärkning.
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När kan man vända sig till en budget- och skuldrådgivare, och vad
gör egentligen en konsumentvägledare? Elin och Ewa-Lena jobbar
på Konsument Uppsala, och här är deras vardag.
Elin Håkanson och Ewa-Lena Schweitz är två av elva
anställda vid Konsument Uppsala, som huserar högst upp
i stadsbiblioteket i staden. Och just placeringen har mycket
att säga, tror budget- och skuldrådgivaren Elin.
– Det blir mindre laddat att gå till oss som sitter i biblioteket, jämfört med om vi exempelvis hade delat lokaler med
socialtjänsten.
– Många verkar tro att de är ensamma om att ha hamnat
i en svår ekonomisk sits, och att vi aldrig kan ha sett något
liknande. Så är det såklart inte, vi träffar människor från
alla samhälls- och yrkesgrupper, och det ska mycket till för
att vi ska bli förvånade, försäkrar Elin.

ibland hjälper det att prata
För många som har problem med ekonomin räcker det
att få någon att prata med, det är inte alltid som Elin och
hennes kollegor behöver hjälpa till med konkreta åtgärder,
som till exempel skuldsanering.
Budget- och skuldrådgivarnas huvuduppgift är att hjälpa
dem som vill göra en hushållsbudget och att agera rådgivare
till dem som inte får pengarna att räcka hela månaden,
vilket ofta hänger ihop med stora skulder.
Elin berättar att de märkt av den nya låneform som dragit
ner många unga i skuldträsket; nämligen sms-lån.
– Vissa försöker lösa problemen tillfälligt genom att ta
ännu fler lån, men det är en väldigt kortsiktig lösning som
oftast bara gör det värre, säger hon.
Och lika ofta som människor uppsöker budget- och skuldrådgivarna i Uppsala på eget initiativ, lika ofta kommer de
efter att ha blivit tipsade av bostadsförvaltare, arbetsgivare,
Kronofogden, socialtjänsten, banktjänstemän och läkare.

många behöver hjälp med rekamation
Budget- och skuldrådgivningen i Uppsala ingår i samma
enhet som konsumentvägledningen, och där arbetar
Ewa-Lena.
Konsumentvägledarna jobbar med att hjälpa konsumenter
som är i färd med att köpa något eller ingå ett avtal och
därför behöver vägledning, men även med rådgivning när
något gått snett och man behöver hjälp med exempelvis
en reklamation.
– Vi får in många ärenden där man förgäves försökt göra
en reklamation, men där företaget kan ha flyttat utomlands,
gått i konkurs eller helt enkelt inte har någon kundtjänst,
säger Ewa-Lena.
Hon berättar också att de försöker jobba förebyggande
så mycket det bara går, och att de samarbetar med företagen
för att underlätta för konsumenterna i förväg.

Elin (till vänster) och Ewa-Lena, som står längst fram och håller i skylten, är två
av elva anställda vid Konsument Uppsala.

Olika från kommun till kommun
Det är inte ofta som de unga vuxna kommer till konsumentvägledarna i biblioteket, men de som gör har det samma
problem som alla andra. Flest klagomål gäller telefon- och
internetabonnemang, hantverkstjänster och bilköp – precis
som det ser ut i resten av landet.
Hur konsumentvägledningen är organiserad ser lite olika
ut runtom i landet, men budget- och skuldrådgivning är alla
kommuner skyldiga att erbjuda enligt lag. Undrar du hur det
är där du bor? Gå in på kommunens egen webbplats, eller
hitta rätt via konsumentverket.se/vagledning--kontakt

T
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Konsumentverkets
beräkningar 2014
Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är
rimliga kostnader för hushåll av olika storlek. Siffrorna kan
vara en utgångspunkt när du vill gå igenom din ekonomi.
Du kan också jämföra våra beräkningar med dina egna.

gemensamma kostnader per månad

T
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Förbrukningsvaror
Hemutrustning
Medier
Hemförsäkring
storstad
mellanstor stad
mindre tätort
Summa gemensamma
kostnader
storstad
mellanstor stad
mindre tätort
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Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm,
blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök
(undersökning) för vuxna.
Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används till
vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även
tillbehör som väska, klocka och paraply.
Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel,
föreningsavgift m.m.
Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring
för barn och ungdomar. Försäkringen avser även sjukdom samt olycksfall
under fritid.
Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och
hushållspapper m.m.
Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin och
tvättmaskin ingår inte.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning m.m.

Enligt beräkningarna kostar det 1 750 kr för en kvinna mellan 31 och 60 år att äta alla
måltider hemma, per månad.

		

Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp
och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad:
50 000–200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare.
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Konsumentbyråerna
Visste du att du alldeles gratis kan få kvalificerad personlig vägledning
inom områdena inom energi, telekom, bank och försäkring? Här kan
du läsa lite mer om Försäkringsbyrån och Bank- och finansbyrån.
Eller gå in på www.konsumenternas.se
Varje vardag sitter jurister, ekonomer och försäkringsspecialister på byråerna och svarar på frågor per telefon,
e-post och brev.
– Många hör av sig till oss med klagomål på finansiell rådgivning och att de inte får full ersättning för obehöriga uttag
som skett med deras kort, berättar Elisabeth Gustafsson,
jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Andra
vanliga frågor handlar om bolån, till exempel hur mycket
man ska betala i ränteskillnadsersättning för att lösa ett
bundet bolån, fortsätter hon.

Skadereglering och pension
Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, säger att nästan alla som kontaktar byrån, vill ha
hjälp i ett skadeärende. Det är även vanligt att människor
vill ha hjälp att gå igenom försäkringar de redan har och
få förslag på vad de behöver komplettera med. Byrån kan
ge allmänna råd.
– Vi får också många frågor om hemförsäkringar, bilförsäkringar och från föräldrar som inte fått skaffa försäkring
till sina barn. De kan nekas för att barnet till exempel
hade en låg födelsevikt, eller har en hörselnedsättning. De
ifrågasätter om bolaget verkligen har gjort en individuell
riskbedömning av deras ansökan, så som lagen föreskriver,
tillägger han.
– Om en konsument inte är nöjd med ett beslut från
banken eller försäkringsbolaget berättar vi om och hur
man kan gå vidare. Däremot företräder vi aldrig någon
enskild person, avslutar Gustav.

en webbplats – fyra konsumentbyråer
Via www.konsumenternas.se når du Bank- och finansbyrån, Energimarknadsbyrån, Försäkringsbyrån och
Telekområdgivarna. På webbplatserna kan du läsa om
olika elavtal och avtal om tv, telefoni och internet. Du
kan även jämföra olika banker och precis se vilka avgifter
ditt kortföretag tar ut eller vad det kostar att lösa ett
bolån i förtid. Du kan jämföra försäkringsbolag och se
vilken bilförsäkring som passar dig bäst. Du får hjälp
att granska barnförsäkringar och i detalj se vilka diagnoser som undantas från ersättning. Du kan också räkna
ut vad du betalar i avgift för förvaltning av din pension.
Bakom konsumentbyråerna står olika myndigheter,
bland annat Konsumentverket, och branschföreningar.
Verksamheterna finansieras av respektive bransch.
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Gustav och Elisabeth jobbar båda som jurister, med försäkrings- respektive
bank- och finansfrågor.

Kontakta konsumentbyråerna
Du hittar alla byråerna på www.konsumenternas.se
På byråernas webbplatser kan du:
• jämföra olika bank- och kortavgifter
• läsa om olika el-, gas- och fjärrvärmeavtal
• jämföra bilförsäkringar, granska barnförsäkringar och räkna
ut olika pensionskostnader.
• läsa om avtal om tv, telefoni och internet
Byråerna har telefontid varje vardag mellan kl 9.00 och 12.00.
Deras uppdrag är att lämna fakta och information före köp, tolka
och förklara avtalsvillkor och förklara hur du kan gå vidare om du
är missnöjd med ett beslut från ett företag.
Telefon till byråerna
Bank- och finansbyrån: 0200-22 58 00
Energimarknadsbyrån: 08-522 789 50
Försäkringsbyrån: 0200-22 58 00
Telekområdgivarna: 08-522 767 00

KOll pÅ pengARnA

budgeten
Har du fört över uppgifter om inkomster och kostnader från tabellerna?
Fyll nu i övriga kostnader.
Budgeten är färdig! Verkar den rimlig? Ser det ut som att
du har utrymme att förverkliga någon av dina drömmar?
Är det något du vill ändra på? Köpa mer eller mindre av?
Vill du spara mer? För in dina förändringar i kolumnen
budget nedan. Nu har du överblick och kan se vilka
möjligheter du har till förändring.

T

inkomster och kostnader per månad
inkomster och kostnader per månad

nuvarande
ekonomi

budget

Sammanlagda inkomster (från sid. 2)
Kostnader:
Mat (från sid. 20)
Personlig hygien inkl. tandvård (från sid. 20)
Kläder och skor (från sid. 20)
Fritid och lek (från sid. 20)
Mobiltelefon (från sid. 20)
Barn- och ungdomsförsäkring (från sid. 20)
Förbrukningsvaror (från sid. 20)
Hemutrustning (från sid. 20)
Medier (från sid. 20)
Hemförsäkring (från sid. 20)
Bil (från sid. 8)
Övriga försäkringar
Bostad
Hushållsel
Lån (amorteringar och räntor)
Kollektivresor
Arbetslöshetskassa och fackavgift
Läkare/medicin
Sparande
Övrigt (månadspeng, godis, spel, presenter, alkohol, tobak, husdjur, semester m.m.)
Sammanlagda kostnader
Resultat: inkomster-kostnader
Testa gärna Konsumentverkets budgetkalkyl på www.konsumentverket.se
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Så får du bättre koll på dina pengar och får dem att räcka längre.
1. gör en budget med Konsumentverkets budgetkalkyl
I budgetkalkylen kan du även jämföra dina kostnader med Konsumentverkets beräkningar.
Gå in på www.konsumentverket.se.

2. För kassabok
Genom att föra kassabok där du under en tid skriver upp alla dina utgifter kan du skaffa dig
en bättre bild av vad du lägger dina pengar på.

3. planera dina matinköp
Gör en veckomatsedel med inköpslista och håll dig till den när du handlar, du sparar både
tid och pengar.

4. gör egen matlåda
Genom att laga mat hemma, ta vara på rester och göra matlådor kan du spara flera hundra
kronor i månaden.

5. Se över avtalen för tv, internet, telefon och el m.m.
Behöver du alla tv-kanaler? Går det att ringa billigare? Det kan även finnas pengar att spara
på att byta elavtal eller elleverantör.

6. Cykla istället för att ta bilen
Att åka bil kostar mer än vad man kanske vill tro. Istället kan du kanske cykla, eller åka kollektivt?
Använd Bilsvar för att räkna på vad det kan kosta att ha bil.

7. Spara energi
Du kan påverka dina elkostnader på olika sätt, bland annat genom att dra ur kontakten till
hemelektronik när den inte används. För mer information – kontakta kommunens energirådgivare
eller gå in på www.energimyndigheten.se och gör en energikalkyl för att se hur mycket du kan spara.

8. Se över dina försäkringar
Är du kanske dubbelförsäkrad, eller betalar du för försäkringar du egentligen inte behöver?
Det kanske blir billigare med ett annat försäkringsbolag? Läs mer på www.konsumenternas.se

9. Se över dina lån
Har du många dyra lån? Hör med banken om du kan slå ihop dem till ett lån och samtidigt förhandla dig
till en bättre ränta. Du kanske kan byta bank? Läs mer om hur det går till på www.konsumenternas.se

10. inför köpstopp
Testa att leva med köpstopp en månad då du bara får handla det som är absolut nödvändigt.
Ofta köper man sådant man kanske egentligen inte behöver. I slutänden kan det bli mycket pengar.
Hur mycket kan du spara under en månad?

Vill du ha fler broschyrer?
Fler broschyrer finns hos kommunens konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare.
De kan också beställas från Konsumentverkets webbplats: publikationer.konsumentverket.se
Foto Linn Malmén Form Spenat Reklambyrå tryck Elanders
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