
 

 

Spara och låna 
 

Den här cykeln är ju helt slut. Jag behöver en ny. En sån som jag vill ha, kostar många tusen. 

Men det är ganska lätt att låna pengar. 

Nej, vänta. Kan du inte spara ihop till den själv? 

Det är skönt att slippa låna till saker man vill köpa. Och att spara pengar är alltid bra. Om nåt 

oväntat skulle hända, är det bra med en buffert. Alltså sparpengar du lätt kan ta ut. 

Hur sparar man snabbt ihop till en cykel, då? Jag vill ju ha en nu. 

Det finns lite olika sätt att spara pengar på. Det vanligaste är att ha ett sparkonto i en bank, där 

du sätter in pengar. Det är ett tryggt sätt att spara på. 

Det finns en insättningsgaranti som garanterar att du får tillbaka dina pengar om banken skulle 

gå i konkurs, vilket inte är särskilt troligt. 

Okej. Men om man vill att det ska gå fortare, då? 

Du kan spara i aktier också, om du vill. Då blir du delägare i ett företag. Om företaget går bra, 

då stiger värdet på aktierna. Men aktier kan både öka och minska i värde. Så det är ett sparande 

som kan vara riskfyllt. Du kan tjäna pengar, men du kan också förlora pengar. 

Jag förstår. Men finns det inget mer sätt att spara? 

Jo, du kan spara i fonder också. En fond är en samling av många olika värdepapper, bland 

annat aktier. De ser till att sprida riskerna, så att sparandet blir så tryggt som möjligt. Men även 

här gäller att fondens värde kan öka och minska. 

Okej. Men om det är så att jag måste ha en ny cykel nu. Kan jag inte låna då? 

Jovisst kan du det. Men tänk på att det alltid är dyrare att låna pengar, än att spara. Eftersom du 

behöver betala ränta på pengarna du lånar. Olika banker har olika ränta. Så det lönar sig att 

jämföra. 

Snabblån har väldigt höga räntor och avgifter, och är därför jättedyra. 

Du kan också köpa många saker på avbetalning. Eller kredit, som det också heter. Då betalar 

du en summa varje månad, tills du har betalat hela skulden. Men du ska veta att du betalar ränta 

och andra avgifter, även när du handlar på kredit. 

Okej. Jag gör så att jag lagar den här och börjar spara. 

Eller kan jag låna av dig, räntefritt? 

Eh... 


