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Hantera kredit: C1 - C7 
Detta kapitel syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter inom området hantera kredit så 

att de förstår konsekvenserna av att ha ett lån De får kunskap om olika typer av lån, 

återbetalningsperioder, räntor och hur man allmänt hanterar sina lån och skulder. 

Vad är kredit: 
Ett arrangemang där du får pengar, varor eller tjänster nu i utbyte mot löftet att betala senare 

● Vilka är de olika lånetyperna? 
o Öppet lån 

Ett öppet lån är ett lån som inte har ett specifikt datum för återbetalning.  Om du har ett kreditkort 

eller en kreditgräns hos ditt finansinstitut har du ett öppet lån. 

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

andra typer av fastigheter. Låntagaren går med på att betala 

https://www.investopedia.com/terms/l/lender.asp långivaren över tid, vanligtvis i en serie 

återbetalningar som är uppdelade i kapital och 

räntahttps://www.investopedia.com/terms/i/interest.asp. Fastigheten fungerar som säkerhet för att 

säkra lånet.  

o Garanterat lån (borgensförbindelse) 
En typ av lån där en tredje part går med på att betala om låntagaren skulle misslyckas   

● Vad är 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 kallas räntan 

på lånet. 

o Vad är enkel ränta? 
Med enkel ränta läggs dina räntebetalningar till dina månadsbetalningar, men räntan ökar inte. Till 

exempel skulle ett femårigt lån på 1 000 euro med enkel ränta på 5 procent per år kräva 1 250 euro 

under lånets löptid (1 000 euro i kapitalbelopp och 250 euro i ränta). Man beräknar räntan genom att 

multiplicera kapitalbeloppet, den effektiva räntan och lånets längd: ex 1 000 EURO x 0,05 (= 5%) x 5 

(= 5 år). 

o Vad är sammansatt ränta (”ränta på ränta”) 

Detta bestäms genom att kontinuerligt beräkna räntan på kapitalbeloppet plus den ränta som 

debiterats för föregående betalningsperiod. Sammansatt ränta är utformad för att generera högre 

avkastning, ibland mycket högre än enkel ränta, genom att lägga till räntan som tjänats in i 

föregående villkor.  Om du tar ut samma lån ovan men genom sammansatt ränta, skulle du betala 

drygt 1 332 EURO under lånets löptid (1 000 EURO kapitalbelopp och 332 EURO i ränta). 

● Vad är lånekapital 

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
https://www.bankrate.com/banking/savings/compound-savings-calculator/
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Lånekapital är ett belopp som någon har lånat. Detta gäller alla former av skuld, oavsett om   det är 

ett    kreditkortssaldo, ett billån eller en inteckning 

● Vad är effektiv ränta 

Effektiv ränta (även årlig procentsats (APR) eller faktisk procentsats avser den årliga räntan som 

debiteras låntagare eller betalas till investerare. Effektiv ränta uttrycks som en procentandel som 

anger den faktiska årliga kostnaden under löptiden för ett lån. Effektiv ränta inkluderar avgifter eller 

extra kostnader i samband med lånet. Den effektiva räntan ger konsumenterna en slutsumma som 

de kan jämföra mellan långivare. 

● Vad är risk? 

o Säkerheter 

Termen säkerhet avser en tillgång som en långivare accepterar som säkerhet för ett lån. Säkerheter 

kan ha formen av fastigheter eller andra typer av tillgångar, beroende på syftet med lånet. 

Säkerheten fungerar som en form av skydd för långivaren.  Om låntagaren inte betalar sitt lån kan 

långivaren beslagta säkerheten och sälja den för att täcka det givna lånet. 

o Högrisk 

"Högrisklån" är lån som utgör mer risk för en långivare som väljer att utfärda kredit till någon med låg 

kreditpoäng - en "högrisklåntagare." Låntagarens låga kreditpoäng är resultatet av att misskött 

tidigare lån (betalat för sent eller inte alls). 

o Låg risk 
Långivare vill gärna ha låntagare med låg risk - det vill säga konsumenter med bra kreditregister som 

visar att  de har varit flitiga med  att betala tillbaka tidigare skulder;  Dessa lån kräver ofta ingen 

säkerhet från låntagarna. Lånet kan  användas till något personligt område. Vanligt är 

hemförbättringar, köpa en bil, semesterresa, bröllop  eller så kan du  använda  lånet för att betala av 

på tidigare lån.  

o Att föra över risker 
Varor som säljs förblir på säljarens risk tills äganderätten överförs till den som köper varorna 

(köparen).   

● Vad är skuld? 
Skuld (lån) är den summa pengar som lånats och som måste återbetalas  

● Vad är finansiering? 
Finansiering innebär att tillhandahålla eller skaffa medel som ska användas i affärsverksamhet. 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/c/costoffunds.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/default2.asp

