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Viktigt att tänka på när man flyttar till eget boende 

 

- Gör en flyttanmälan till skatteverket med hjälp av 

www.adressandring.se  

- Skaffa hemförsäkring 

- Beställ eftersändning av posten 

- Anmäl TV-innehav till Radiotjänst 

- Telefon/internetabonnemang 

- Elavtal 

 

Avtal  

Ett avtal är något man kommit överens om. Avtal kan vara skriftliga eller 

muntliga. Tänk på att om du muntligen exempelvis tackar ja till ett 

abonnemang har du bundit dig vid det som ni kommit överens om. Alla som är 

över 18 år kan ingå avtal. Vid ett skriftligt avtal betyder din namnteckning att 

du godkänt det som står i avtalet, även det som står med mycket liten text. Var 

alltid rädd om din namnteckning. Kom även ihåg att skydda ditt personnummer 

så ingen kan använda ditt personnummer på et felaktigt sätt.  

 

 

 

http://www.adressandring.se/


 

Vad är inkomster? 

Inkomster är pengar du tjänar när du arbetar.  

Man kan även ha inkomster genom till exempel studiebidrag, bostadsbidrag 
eller a-kassa.  

Om man är sjukskriven och inte kan jobba kan man även få sjukpenning eller 
sjukersättning från försäkringskassan. 

Vad är utgifter 

Utgifter är allt det du betalar för, till exempel hyra, el, mat och 
telefon/bredband. 

De viktigaste utgifterna är oftast hyra, el och matkostnader.  

Hyra 

Hyran är viktig att betala, betalar man inte hyra i tid kan man bli vräkt från sin 
bostad. Pengarna ska ha kommit till hyresvärden sista vardagen i månaden. 
Även korta förseningar med hyresinbetalningen kan innebära att du blir av med 
din lägenhet. 

El  

Elräkningen består av två delar. Du betalar för elnätet och din elförbrukning. Du 
kan själv påverka hur stor utgiften är för förbrukningen genom att spara el. 
kom ihåg att släcka lampor och stänga av dator och TV när de inte används. 
Betalar man inte el-räkningen kan strömmen stängas av tills räkningen är 
betald och då tillkommer det även avkopplingsavgift och påkopplingsavgift som 
kan vara flera tusen kronor. 

Hygien och förbrukning 

Det kostar att hålla sig ren och snygg, men du kan själv påverka kostnaderna 
mycket genom att välja billiga alternativ. Förbrukningsvaror är till exempel 
hushålls/toapapper och saker du behöver för att städa. 



 

Telefon/Bredband/TV-licens 

Du kan välja mellan olika abonnemang eller kontantkort och på så sätt påverka 
din kostnad. Tänk på att det finns villkor kring abonnemanget, till exempel 
bindningstid. 

Alla som kan se på TV måste betala TV-licens till Radiotjänst. Det är för att SVT 
och Sveriges Radio inte ska behöva ta hänsyn till vad politiker tycker om 
programmen. Man behöver heller inte tänka på om ett program är lönsamt och 
det behöver heller inte visas någon reklam. 

Hemförsäkring 

Avtal med försäkringsbolag som gör att du kan få ersättning om det händer 
något med ditt hem och dina saker. Råkar du skada andra människor eller blir 
överfallen kan du också få ersättning. 

A-kassa/fackavgift 

Det är viktigt att vara med i A-kassan. Blir du arbetslös får du pengar från A-
kassan för att klara dina viktigaste utgifter. Fackförbunden jobbar för att få bra 
villkor på arbeten. Det kan vara en trygghet att vara med i facket. 

Buss/tågbiljetter 

Det finns olika typer av biljetter. Månadsbiljetter blir alltid billigast om du åker 
mycket. 

Kläder och skor 

Detta är en utgift som du kan påverka mycket. Märkeskläder är dyra och det 
finns alltid billigare alternativ. Bra att veta är att det även går att köpa mycket 
på secondhand. 

Fritid 

Det man väljer att göra på fritiden kan också kosta mycket pengar. Det finns 
många olika fritidsaktiviteter och det är viktigt att röra på sig, men det är även 
viktigt att det inte kostar mer än vad man har råd med. 



 

Rökning /snus/alkohol/ Övrigt  

För många är det här en mycket stor utgift. Se exempel här under och fundera 
på om det är värt det.. 

Här kommer allt annat in som inte redan finns med i budgeten. Det kan vara 
nöjen presenter och andra småsaker man köper som man inte tänker på vad 
det blir att kosta.  
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Vad kostar småinköp? Att göra många småinköp kostar mycket pengar om 

man räknar ihop hur det kan se ut kostar det så här mycket med de valda 

kategorierna: 

Fika på stan 1 gång/vecka x 50 kr 2 600 kronor 

Red Bull 5 st./vecka x 23 kr 5 980 kronor 
Lösgodis 3 hg/vecka X 8 kr 1 248 kronor 

Cigaretter 1 paket/dag x 53 kr 19 345 kronor 
Snus 3 dosor/vecka x 46 kr 7 176 kronor 

Tidning 2/månad x 50 kr 1 200 kronor 
Trisslott 1/vecka x 30 kr 1 560 kronor 

Summa  39 109 kronor 

Matkostnader 

Matkostnaderna kan bli stora om man inte tänker på hur man handlar. Handlar 
man på till exempel Pressbyrån, OK/Q8, Statoil eller liknande ställen är det 
mycket dyrare än om man handlar i större mataffärer som till exempel Willys 
ICA, Hemköp eller Coop. Det finns jämförpriser som visar vad varan kostar per 
kilo, liter eller per styck, detta för att enkelt kunna se vilken vara som är 
billigast oavsett packningens storlek. 

Tips när du ska handla mat 

 Kolla jämförpriser. 

 Kolla efter röd prislapp, extrapris. 

 Köp storpack och frys in. 

 Kom ihåg att färdigrätter är dyrt. 

 Skriv inköpslista 

 Handla frukt och grönsaker efter säsong 

 Handla inte hungrig 

 Skriv veckomatsedel 

 Gör storkok till egna matlådor 

 Handla inte mer än vad som går åt 

 Släng inte matrester, det kan bli en bra matlåda istället 



 
Så här kan det se ut på hyllan när man handlar 

 

Vikt och pris högst upp med stora svarta siffror och jämförpris kr/kg 

markerat med gult. 

 

 

 

Det är vanligt att olika butiker kan ta olika priser för exakt samma vara. 



 

Vad händer om man inte betalar en faktura? 
Om man inte betalar en faktura i tid kommer man få en betalningspåminnelse 

med en extra kostnad, betalas inte den kommer fakturan lämnas över till ett 

inkassobolag som skickar ett krav där det tillkommer en inkassokostnad. Om 

fakturan fortfarande inte betalas skickas den till kronofogden, som är en statlig 

myndighet, där det tillkommer ansökningskostnad. Inkassobolaget lägger även 

på ett ombudsarvode. Om fakturan fortfarande inte betalas blir det en 

indrivningskostnad från Kronofogden. Om fakturan fortfarande inte betalas kan 

Kronofogden göra en utmätning, det vill säga att Kronofogden tar reda på vilka 

tillgångar som finns. Kronofogden kan göra hembesök för att se om det finns 

några tillgångar som kan täcka kostnaden för skulden. Om inga tillgångar finns 

kan Kronofogden göra en utmätning på lönen till den som är skuldsatt och 

arbetsgivaren måste göra avdrag om Kronofogden begär detta. Om man får en 

löneutmätning får man leva på existensminimum tills skulden är betald. 

Om man inte betalar en faktura i tid tillkommer det extra kostnader, 

här är ett exempel på mobilfaktura om 400 kronor: 

Faktura mobilräkning                                               400:- 

Påminnelse                                                                 60:- 

Inkassokrav                                                                 180:- 

Ansökan till kronofogden                                        300:- 

Inkassobolagets ombudsarvode                            380:- 

Indrivningsavgift                                                       600:- 

Summa                                                                     1 920 

 



 

Betala fakturorna i tid så sparar du in de extra kostnaderna! 

Obetalda fakturor kan leda till betalningsanmärkningar! 

Betalningsanmärkning är i Sverige en notering hos ett kreditupplysningsföretag 
som ger kreditupplysningar att en person eller organisation anses vara opålitlig 
betalare. 

Vanlig anledning till en sådan notering är att borgenär inlämnat en ansökan om 
betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten mot gäldenär. För felaktiga 
noteringar finns en skyldighet för kreditupplysningsföretaget att rätta. En 
betalningsanmärkning finns kvar i tre år. 

En betalningsanmärkning kan leda till att du får svårt att. 

 Få en bostad 

 Få ett abonnemang, till exempel telefon, bredband eller liknande 

 Ta ett lån 

 Få en anställning 

 Köpa på avbetalning 

 

Hur ser en faktura ut? (se nästa sida) 

1. Fakturanummer: Numret visar just den specifika räkningen 
2. Förfallodag: den senaste dagen som pengarna ska vara hos den som 

skickat fakturan 
3. Belopp att betala: Den summa du ska betala 
4. OCR-nummer eller referensnummer: Siffrorna som hjälper 

betalningsmottagaren att veta vilken räkning du betalar 
5. Bank-eller plusgironummer: Numret tillhör ett bankkonto som ska ta 

emot dina pengar 
6. Betalningsmottagare: Den som ska ha betalt. 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreditupplysning


 

 

Hur en faktura kan se ut:

 



 

För att göra betalningarna så enkelt som möjligt 

 Att betala dina räkningar via din internetbank är det billigaste och 

smidigaste sättet. 

 Autogiro är en banktjänst som gör att du själv inte behöver tänka på att 

räkningen ska betalas. Pengarna dras direkt från ditt konto till 

betalningsmottagaren det datum ni har bestämt. Det är viktigt att 

pengarna finns på ditt konto det datum det ska dras. Finns inga pengar 

på kontot blir inte räkningen betald. 

 Vissa räkningar kommer inte varje månad. Detta kan gälla till exempel 

försäkringar, el-räkningar och TV-licens. För att vissa månader inte ska bli 

jättetuffa kan du välja att betala månadsvis istället och på så vis få en 

jämnare fördelning på utgifterna. 

 

Om det krisar 

Ibland kan det tyvärr bli så att pengarna inte räcker till alla utgifter du har. För 

att problemen inte ska bli större än nödvändigt är det viktigt att veta hur du ska 

tänka. 

Vissa utgifter är viktigare än andra att betala. Det som måste prioriteras är 

hyran, elen och hemförsäkringen. Du måste givetvis också ha pengar till mat 

och busskort så du kan ta dig till jobb eller skola. Har du möjlighet så fortsätt 

att betala dina andra räkningar. Om det inte går att betala går det bra att ringa 

upp den du skulle ha betalt till och be att få vänta med betalningen (anstånd) 

eller be att få dela upp betalningen. Dra ner på dina övriga utgifter som till 

exempel rökning, nöjen och kläder. 

 

 



 

Låna pengar 
Om du tänker köpa hus eller lägenhet finns det speciella bostadslån med lägre 
ränta än andra typer av lån. Att räntan är lägre beror på att man lånar pengar 
med bostaden som säkerhet vilket innebär att banken kan ta bostaden om du 
inte betalar. 

Låna till studier 

Studielån är ett speciellt lån för dig som ska studera. Studielån söker man hos 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) där det gäller speciella regler. Det som är 
viktigast att veta är att du ska börja betala tillbaka lånet kort efter studierna är 
färdiga. 

Låna för att handla 

Blancolån/SMS-lån är alltid dyra då det inte finns någon säkerhet. Det finns 
många företag som vill låna ut pengar och ofta till en mycket hög ränta. Innan 
man tar ett lån är det viktigt att tänka efter ordentlig då det alltid blir dyrare att 
låna pengar att handla för än att betala kontant. För att ta reda på vad lånet 
kostar måste man titta på den effektiva räntan, som är allt det kostar dig att ha 
ett lån i ett år, det vill säga både ränta och avgifter. SMS-lån är det absolut 
dyraste sättet att låna på! 

 Exempel på snabblån 

Då det finns många bolag som sysslar med snabblån, (har räknat till minst 62) 
och om man i genomsnitt lånar 10 000 kronor vid varje bolag kan man låna 
620 000 kronor på kort tid. Om den effektiva räntan ligger på 150 procent 
innebär det att inom ett år betalar man 930 000 kronor i ränta, ca 4 normala 
årsinkomster. Tar man ett huslån på samma summa med två procent ränta 
betalar man 12 400 kronor per år. 

 

 



 

Privata lån 

Att låna pengar av någon du känner är också ett lån som ska betalas tillbaka. 
Det är viktigt att ni har kommit överens om hur lånet ska betalas tillbaka. Att 
låna privat kan lösa akuta problem ibland men tänk på att vänskapen kan sättas 
på prov om du inte betalar tillbaka det du har lånat. 

Olika räntor 

Det finns olika räntor på olika lån, här några exempel: 

 Huslån                           2-3 procent 

 Billån                             4-8 procent 

 Konsumtionslån          35 procent 

 SMS-lån                        100-1000 procent 

Att tänka på innan du tar ett lån 

 Gör en budget och se om du har råd med en fast utgift till. 

 Titta noga på den effektiva räntan och vad månadskostnaden blir. 

 Kom ihåg att du betalar mer för varan än om du köpt den kontant. 

 Tänk efter om du kanske kan spara ihop pengarna först. 

 Kom ihåg att ett lån är ett avtal och att det finns villkor du är bundna till 
och måste följa. 

 Varje gång du gör en förfrågan om att låna pengar görs det en 
kreditupplysning på dig. I en kreditupplysning ser man dina inkomster, 
skulder och om du eventuellt har några betalningsanmärkningar.  
 

Råd och tips! 

 Att hålla ordning och reda på papper hjälper dig mycket. 

 Gå igenom dina utgifter, kanske betalar du onödigt mycket för till 
exempel el och mobil. Jämför olika bolag. 

 Ha koll på dina matkostnader, då du kan påverka utgiften mycket själv. 

 Ha koll på småutgifterna som kan bli stora summor om du småhandlar 
mycket, här finns det oftast mycket att spara. 



 

 Gör din egen budget och se till att du följer den. 

 Spara pengar och bygg upp en buffert för oförutsedda utgifter. 

 Betala alltid hyra, el och hemförsäkring först. 

 Betala dina räkningar i tid för att slippa påminnelseavgifter och 
inkassokostnader. 

 Tänk noga efter innan du lånar pengar och ta reda på vad lånet kostar. 
Låna inte till konsumtion. 

 Betala alltid räkningarna innan du lägger pengarna på nöjen. 

 Om du får problem med ekonomin är det bra att ta hjälp innan det är för 
sent. 

 Kom ihåg att det är de små utgifterna man lever på, inte de stora 
intäkterna. 
 

Om man är i behov av hjälp finns det olika man kan vända sig till, går du i skolan 
kan du prata med någon där, till exempel en lärare eller en kurator som kan 
slussa dig vidare.  

I varje kommun finns en budget och skuldrådgivare och konsumentvägledare 
man kan vända sig gratis till. 

Kontakt 

Budgetrådgivningen 

Kjell Hovd 
Budgetrådgivare 
Telefontid:  
Mån-tis, tor-fre 09:00-11:30 
Tel: 0225-55 228 

Konsumentjuridisk rådgivning 

Johan Dahlin 
Tel: 0225-55 633, 07:30-08:30. 
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