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K F U M  G Ö T E B O R G  

DIN EKONOMI



Hej! 
Att ha koll på sin ekonomi är viktigt, både idag och för framtiden. Ibland 

kan det ske saker som gör att man hamnar i en ekonomiskt tuff 
situation. Här kommer vi ge er lite tips och tricks för att inte hamna där 

och om man har hamnat där.

�2



När man har fått sin första lön är 
det vissa saker man skall kolla 
över. En sådan sak är försäkringar. 

Så fort du börjar en anställning se 
till att du skaffar en 
arbetslöshetsförsäkring. 

En annan viktig försäkring är en 
hemförsäkring som täcker både 
skador på din egendom men 
också på dig. 

När man får sin första lön så kan 
man plötsligt skaffa abonnemang, 
köpa saker på kredit och faktura.  

När man gör detta så är det viktigt 
att du kan betala. För betalar du 
inte din räkning så skickas den till 

inkasso och då lägger dom på 180 
kr på din räkning, betalar du inte 
den så hamnar den hos 
kronofogden som lägger på 680 kr 
till och betalar du inte den så gör 
de en utmätning och den avgiften 
är på 600 kr. 

Så en sak som kostade 250 kr när 
du köpte den kostar nu 1710 kr. 

Men det värsta är att du får en 
betalningsanmärkning och detta 
kommer att ställa till problem för 
dig. 

Tecken på att du inte skött dina 
betalningar. Den ligger kvar tre år efter 
att skulden har betalats.

Driver in pengar åt företagen. Tar 
hand om kontakten med 
kronofogden. Är privata företag som 
vill tjäna pengar. Får inte ta dina 
pengar med tvång!

01 Inkassoföretag
02 Kronofogden

03 Betalningsanmärkning
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Statlig myndighet med rätt att ta dina 
pengar och tillgångar. Skapar balans 
mellan den som vill ha betalt och den 
som skall betala. Kan hjälpa till med 
skuldsanering.

Kontakta dom du är skyldig pengar 
och försök göra en plan, ofta vill de 
hjälpa dig

04 Om du inte kan betala

Konsekvenser! 

Du får svårt att: 

byta lägenhet, skriva nytt kontrakt. 

teckna abonnemang 

låna pengar 

starta företag 

att få vissa jobb 



Budget 
Att göra en budget är bra och viktigt! Det kan hjälpa dig att skapa en 

långsiktigt trygg ekonomi, få koll på vart pengarna tar vägen och ge dig 
en bra bild över hur mycket pengar du kan använda när du har betalt 

alla dina räkningar.
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INKOMSTER 

Lön/ersättning : 	 _________


andra inkomster:	 __________


Totalt:		 	 __________	
 

Inkomster - utgifter = 

UTGIFTER 

Hyra:	 	 	 ________


El:	 	 	 ________


Telefon:	 	 ________


Mat:	 	 	 ________


Transport:	 	 ________


Försäkring:	 	 ________


Internet:	 	 ________


Hygien:	 	 ________


Nöje:	 	 	 ________


Totalt:		 	 ________

Ett bra sätt att spara pengar på mat är att veckoplanera  
och ta med lunchlådor till jobbet.

Försök att spara en summa varje månad så att du har lite 
i reserv om något skulle hända

Cykla eller åk kollektivt till jobbet, då sparar du både 
pengar och på miljön.

Det är bättre att spara ihop till något och handla när du 
har pengarna än att låna eller avbetala, det blir alltid 
mycket dyrare.
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Lån 
Innan du tar ett lån, tänk på följande.


Behöver du verkligen köpa det du har tänkt låna till?


Har du råd?


Är du beredd att avstå från något?


Jämför olika alternativ
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Du kan göra en kreditupplysning på dig själv en gång per år utan att 
det kostar något. 

Den kan du göra på www.minuc.se

Innan du handlar undersöker man om du har 
betalat dina räkningar/lån/skulder

01

Nästan alla köp på kredit sker först efter man har 
blivit godkänd efter en kreditupplysning.

02

Det är därför det är viktigt att betala i tid och sköta 
sina skulder för skulle man missköta sig så kan 
man bli nekad att låna pengar av banker/företag.

03
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Tips för en hållbar ekonomi 
Gör en budget för att få koll 

Kontrollera varje vecka dina kontohändelser 

Tvinga dig själv att prioritera rätt, Betala alltid 
hyra och räkningar först! 

Läggundan pengar till mat och en buffert om 
något skulle hända 

Se över och minska dina utgifter 

Låna inte till konsumtion 

Se över dina abonnemang, välj billigare.

Vad är borgen? 

Det är ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte kan 
betala. Om någon ber dig att gå i borgen för hen så måste du vara 
100%säker på att du litar på att denna person kan betala. För kan hen 
inte det så måste du betala. 

http://www.minuc.se
http://www.minuc.se


Skuldsanering 
Det är en chans att under vissa förutsättningar befrias från att betala 

sina skulder helt eller delvis.


Den pågår under fem år och du kommer att få leva på existensminimum 
under denna period.


Ansökan görs till kronofogdemyndigheten


Vem får ansöka? 
Du är så svårt skuldsatt så att du inte kan betala av dina skulder på 

många år.

Bra länkar 
www.konsumenternas.se


Ger råd till konsumenter om försäkringar, lån, sparande och banken. Är 
opartisk


www.konsumentverket.se/budgetkalkylen


Här kan du göra en budget och få tips


http://www.konsumenternas.se
http://www.konsumentverket.se/budgetkalkylen
http://www.konsumenternas.se
http://www.konsumentverket.se/budgetkalkylen

