
Samhällskunskap 1b - Privatekonomi

Privatekonomi: I see… the future…

Dags att spana in i framtiden! Tänk dig att det är år 2020 och du har ett vanligt
lönearbete, samt bor på egen hand i någon form av bostad. Därutöver får du
låtsas leva det liv du önskar dig.

Du ska sätta ihop en månadsbudget (se mall nästa sida) med alla nödvändiga
poster.

● Ta reda på vilken lön som är rimlig för den valda branschen för en 22-23-åring. Sök på
lönestatistik på Google, eller gå in på olika fackförbunds hemsidor, t ex Hotell- och
restaurangfacket www.hrf.net eller Handels www.handels.se osv. Löner anges oftast
som bruttolöner (före skatt) – ta reda på vad du kan förväntas att betala i skatt där du
bor och räkna ut din nettolön.

● Hur mycket är du beredd att investera i ditt boende? Ska du hyra ditt boende? I första
eller andra hand? Var kan du tänkas kunna få ett förstahandskontrakt om du stått i
bostadskö i t ex 5 år? Det kan alltså vara billigare att bo en bit ifrån centrum, men då
kanske resekostnaderna ökar! Om du istället ska bo i bostadsrätt så innebär det att du
behöver låna. Vad gäller då? Är det rimligt att tro att du kan köpa bostadsrätt i
22-23-årsåldern? Vad krävs för att få låna? Vad skulle det kosta?

● Kan du få bostadsbidrag? Vem kan få det?
● Du har också köpt en platt-TV på avbetalning: Vad kostar den i kontantpris? Vad

kostar den när du köper den på avbetalning? (De flesta butiker visar total lånekostnad
och effektiv ränta när man ska köpa via nätet!) För- och nackdelar?

● Du kan få hjälp med de flesta poster genom “Koll på pengarna” -
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20oc
h%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2013/koll-pa-pengarna-2013-kov.pdf

Skriv också ett kort brev från framtiden till dig själv, där du förklarar varför det
ser ut som det gör på olika posterna och beskriver vilka prioriteringar du gjort.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrf.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBh13LcbE_G02kHV65l8rGqcSONw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrf.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBh13LcbE_G02kHV65l8rGqcSONw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handels.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiqeyybXxr5omnDapnKWHoMDPL9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.handels.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiqeyybXxr5omnDapnKWHoMDPL9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2FGlobal%2FKonsumentverket.se%2FBest%25c3%25a4lla%2520och%2520ladda%2520ner%2FBroschyrer%2FDokument%2F2013%2Fkoll-pa-pengarna-2013-kov.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoTv2tWk6he452oid1mXSu7JOJsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.konsumentverket.se%2FGlobal%2FKonsumentverket.se%2FBest%25c3%25a4lla%2520och%2520ladda%2520ner%2FBroschyrer%2FDokument%2F2013%2Fkoll-pa-pengarna-2013-kov.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoTv2tWk6he452oid1mXSu7JOJsg
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Månadsbudget

INKOMSTER

Nettolön

Ev. bidrag

Kapitalvinster

SUMMA INKOMSTER

UTGIFTER

Hyra / brf-avgift

Bolån (amortering+ränta)

El

Media (tfn, internet, tv)

Mat (ev hemma/ute)

Hemförsäkring

Fack & a-kassa

Transporter

Kläder & skor

Nöjen & fritid

Resor

Övriga lån

Sparande

SUMMA UTGIFTER

RESULTAT

Inkomster-utgifter


