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Berättelsen om hur pengarna kretsar 
 

1 5 
Företagare Virtanen tackar alla sina anställda för 

månadens arbete. Det är lönedag i Virtanens 

skofabrik. Arbetstagarna har fått välja om de vill ha sitt 

lönekvitto per e-post eller per post hem. I löneremsan 

kan arbetstagarna se hur mycket som betalats in på 

deras bankkonto och hur mycket av lönen som 

innehållits som skatt och andra avgifter som till 

exempel medlemsavgift till fackförbundet. 

 

2 
Stämningen är lättsam efter lönedagen. Dessutom är 

det veckoslut. Laaksonen som jobbar i skofabriken 

funderar att han med sin lön ska betala hyran, 

telefonkostnader, elräkningen, tidningen samt räkna ut 

hur mycket pengar det går till mat och bensin i veckan. 

Det verkar bli över en liten summa att lägga undan till 

besparingar för en ny cykel och en semesterresa. Det 

är bra att lite fundera på vad man använder sina 

pengar till. Det lönar sig att spara pengar för oväntade 

utgifter och större anskaffningar.  

 

3 
Laaksonen är på gott humör eftersom han gillar sitt 

jobb och känner att han har ett meningsfullt jobb. 

Laaksonen planerar också varje månad hur han ska 

använda sina pengar. Laaksonen betalar oftast 

matinköp med bankkort sp att summan debiteras från 

hans konto då pinkoden knackats in. Därför är det 

viktigt att hålla pinkoden för sig själv.  Ibland är det 

också bra att ha lite fickpengar om man t.ex. måste ta 

bussen och betala bussbiljetten åt chauffören. Nu på 

lönedagen går Laaksonen på matuppköp och betalar 

sina inköp med kort. Därefter tar han ännu ut 20 euro 

kontanter vid bankautomaten för säkerhets skull. 

4 
Laaksonen går ännu till Malinens affär för att köpa 

goda grönsaker. Laaksonen går varje vecka hos 

Malinen för att göra uppköp och de hör sig alltid för hur 

de mår då de träffas. Då Laaksonen plockar 

grönsakerna i sin korg märker de i affären att 

tomaterna, gurkorna och potatisen håller på att ta slut. 

Malinen bestämmer sig för att åka till Pikkarainens 

gård som ligger i närheten. Där får grönsakshandlaren 

närmat och färska grönsaker. 

Arbetarna på Pikkarainens gård är ute och jobbar på 

fälten. De tomater som de just plockat säljs direkt till 

grönsakshandlare Malinen som nöjd fyller bakluckan 

på sin bil med förnödenheter som saknas i 

butikshyllan. Men vad händer hos jordbrukare 

Pikkarainen? Hans traktor stannar och bonden står 

rådlös. Han måste ringa till servicestationen och be om 

hjälp av mekaniker Heikkinen. 

6 
Vid Heikkinens servicestation säljer man bensin och 

gör små reparationer på bilar av alla märken. 

Mekaniker Heikkinen kör ut till Pikkarainens gård. Han 

hittar snabbt felet i Pikkarainens traktor och lyckas 

reparera felet. Jordbrukare Pikkarainen bli glad och 

ber mekaniker Heikkinen skriva en faktura så att han 

behändigt kan betala den i nätbanken. 

 

7 
Idag är det lönedag för mekaniker Heikkinen. 

Heikkinen planerar sin egen ekonomi. Den här 

månaden måste han förutom boende- och 

matkostnaderna avsätta pengar för att köpa nya 

bilringar. Heikkinen konstaterar att också behöver nya 

springskor. 

8 
Mekaniker Heikkinen går på stan och märker 

Mononens skoaffär. Vilken tur, där säljer man just 

sådana springskor som Heikkinen drömt om. 

Heikkinen vill ha nya springskor som sitter bra på foten. 

Han provar olika par för att hitta ett par bekväma. 

Heikkinen betalar sina inköp med bankkort och åker 

nöjd hem. 

 

9 
Men vart tar pengarna vägen? Skohandlare Mononen 

använder pengarna han fått från skoförsäljningen till 

att betala bl.a. lön, hyra för skoaffären och 

anskaffningar, det vill säga till att beställa nya 

springskor från Virtanens skofabrik. Pengarna har gjort 

en runda från produktion (skofabriken) till 

konsumenterna och vidare tillbaka till produktionen.
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Rita och skriv din egen berättelse om hur pengarna kretsar. 
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Vart tar familjen Muttinens pengar vägen? 
 
Till Muttinens familj hör mamma, pappa och två barn i skolåldern. Familjen har 3500 euro inkomster i månaden efter att skatter 
och avgifter dragits av från lönerna. Välj hur du vill använda dem. Kryssa för de alternativ du väljer och räkna till slut ihop 
kostnaderna för de alternativ du valt. Räcker pengarna? 

 

 

 

 

 

Boende (bostad, vatten, värme, el och 
försäkringar) 

 1000 € liten bostad (3 rum) 
 1400 € medelstor bostad (4 rum) 
 2000 € stor bostad (5 rum, stor gård och garage) 
 övrigt pris: _______ € 

Mat 

 600 € vi gör vår mat själva och köper 
specialprisvaror 

 800 € vi köper ekologisk mat 
 1000 € vi lagar mat hemma och äter också 
 ofta ute 
 övrigt pris: _______ € 

Transport (bil, cykel och kollektiva 
fortskaffningsmedel) 

 20 € ingen bil, vi cyklar och går 
 250 € vi rör oss med kollektiva trafikmedel 
 400 € vi åker med egen bil (bränsle, försäkringar, 
 service osv.) 
 600 € sparas för en ny bil 
 övrigt pris: _______ € 

Telefon och internetfakturor 

 200 € 

 300 € 

 400 € 

 övrigt pris: _______ € 

Apparater, telefoner och datorer 

 300 € 

 400 € 

 700 € 

 övrigt pris: _______ € 

Kläder 

 200 € vi går ofta på lopptorg 
 350 € vi köper kläder i medelprisklassen 

 500 € vi köper dyra märkeskläder 
 övrigt pris: _______ € 

Barnens hobbyn (månadsavgifter, utrustning, 
hyror, biljettpris osv. sammanlagt) 

 150 € 
 200 € 
 400 € 
 övrigt pris: _______ € 

Föräldrarnas utgifter och hobbyn 

 100 € 
 200 € 
 400 € 
 övrigt pris: _______ € 

Semesterresor 

 200 € en kort semesterresa till släktingar eller 
bekanta 

 350 € en veckoslutssemester på hotell 
 300 € sparas för en veckas strandsemester 

(resan kostar sammanlagt 3 600 €) 
 övrigt pris: _______ € 

 

==================================== 

 

Alla kostnader sammanlagt ___________ €/månad 

 

Familjens alla inkomster 3500 €/mån. 

 

Familjens alla utgifter ________ €/mån. 

================================== 

 

Inkomster - alla utgifter = (+/–) _______ €/mån. 


