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Hantera pengar: B1 – B7 

Detta kapitel syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter inom för att hantera pengar, att 

de får kunskap om ränta, livränta, bolån etc. 

● Amortering 
Det belopp som ska betalas årligen eller med andra regelbundna intervall 

 Skuld (lån) 

Den ursprungliga summan av pengar som lånas från banken, utan ränta 

● Ränta 
Ränta är det pris du betalar för att låna pengar eller den kostnad du tar ut för att låna ut pengar. 

Ränta återspeglas oftast som en årlig procentandel av lånebeloppet. Denna procentsats är känd as 

räntan på lånet. 

● Räntesats  
Kostnad på hur mycket man skall betala i procent per år, räntan räknas ut baserat på hur stort lånet 

är samt vilken ränta procent man har. 

● Syfte lån 
Syftet man har då man lyfter ett lån tex bolån för att bygga eller renovera ett hus eller starta upp ett 

företag. 

● Inteckning/säkerhet 
Termen "inteckning" avser ett lån som används för att köpa eller underhålla ett hem, mark eller 

andra typer av fastigheter. Låntagaren samtycker till att betala långivaren över tiden, vanligtvis i en 

serie regelbundna betalningar som är uppdelade i kapital och ränta. Fastigheten fungerar som 

säkerhet för att säkra lånet. 

● Lånekalkylator 
Ett verktyg för beräkning av återbetalningsplan för lån. Verktyg som banken har som förenklar att 

beräkna hur mycket man ska betala/mån för att minska sina lån. 

● Vad är penninghantering?  
 De som jobbar med att hantera pengar på olika sätt. Processer för kostnadsspårning, investeringar, 

budgetering och bank. 

● Finansiell likviditet 
Avser hur lätt tillgångar kan omvandlas till kontanter. 

Likvida medel, likvida tillgångar, direkt tillgängliga pengar som kontanter och kontotillgångar. 

● Investera  
Att investera är handlingen att fördela resurser, vanligtvis pengar, med förväntan att generera en 

inkomst eller vinst. Du kan investera i ansträngningar, som att använda pengar för att starta ett 

företag, eller i tillgångar, som att köpa fastigheter i hopp om att sälja dem senare till ett högre pris. 

https://www.investopedia.com/terms/l/lender.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/principal.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/interest.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/collateral.asp
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Målet med att investera är att öka en inkomst eller vinst. Du kan starta ett företag eller köpa 

fastigheter i hopp om att sälja dem senare till ett högre pris. 

● Besparing 
De pengar man har sparat, t ex på banken eller pengar man investerat för senare användning. 

● Skatt 
Skatt är en obligatorisk avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst 

samt på varor och tjänster. Skatt på inkomst betalas till stat och kommun. 

● Lån 
De pengar som en organisation som en bank lånar ut och någon lånar. 

● Mäklare 
Mäklare är en person som jobbar med att hjälpa till att sälja tjänster, egendom, som fastigheter, 

fartyg, företag, aktier eller värdepapper. 

● Vinst 
En ekonomisk vinst, skillnaden mellan det intjänade beloppet och det belopp som spenderas på att 

köpa, driva eller producera något. 

● Transaktion 
Är ett slutfört avtal mellan en köpare och en säljare för att byta varor, tjänster eller finansiella 

tillgångar i utbyte mot pengar. 

 


