
Inför provet i konsumentekonomi 
Läs s. 114-128. Svara på frågorna . När du svarat på frågorna ska du kunna förklara: 
• skillnaden på budget och kassabok 
• Spara - buffertspara och målspara, vad är skillnaden? 
• Låna .- vad innebär det att ta ett lån? Kredit, ränta 
• Skuldfällan - liten skuld blir stor. Vad händer om du inte betalar i tid? 
• Försäkringar - hemförsäkring och sakförsäkring. Behövs de? 
• Använda ord och begrepp som passar i sammanhanget. 

Ord och begrepp: 
Avbetalning Man betalar av vad varan kostar i mindre delbetalningar. Oftast blir 
sådana köp dyrare eftersom ränta och avgifter tillkommer.  

Betalningsanmärkning  Anmärkning (prick) som visar att man inte skött sina 
betalningar. Denna anmärkning finns kvar i 3 år och kan t.ex. leda till att man inte får 
ta lån, hyra lägenhet eller teckna mobilabonnemang.  

Borgen  Att gå i borgen innebär att man lovar att betala någon annans lån, om den 
personen inte själv kan betala.  

BruttoinkomstInkomst (t.ex. lön) innan skatten är betald. 

 Budget Plan för beräknade inkomster och utgifter för en viss tid. 

Buffert pengar som man sparar för oväntade utgifter. 

 Ekonomi  Att hushålla med de resurser (pengar) som finns.  

Faktura  Samma sak som räkning – en skriftlig uppmaning att betala en vara eller en 
tjänst. 

Inkomst  Pengar man tjänar för t.ex. arbete. Kan också vara månadspeng, a- kassa, 
pension.  

Konsument  En person som köper en vara eller tjänst för privat bruk.  

Kredit Ett lån – man köper någonting som man betalar senare.  

 Nettoinkomst Det som är kvar av lönen när skatten är betald. 

Ränta  Den avgift man får betala för att man får låna pengar av t.ex. en bank. Anges i 
procent %. 



 Skatt  Pengar som betalas till stat, kommun och landsting och som går till ”det 
allmänna”, såsom skola, sjukvård, vägar.  

Skuld  Pengar som man är skyldig någon, en bank eller en privatperson t.ex. 

Utgift  De pengar som går ut, alltså allt man betalar. T.ex. hyra, nöjen, kläder.  


