
Emil är 17 år och har under sommarlovet lyckats skrapa ihop en del pengar genom hårt slit på sitt 
sommarjobb. Nu är det äntligen dags för honom att köpa sin efterlängtade nya mobiltelefon. Emil 
vill dock känna sig säker på att han väljer rätt när han nu ska spendera sina sparade slantar och 
därför läser han på lite extra om mobiltelefoni. Första funderingen han stöter på gäller om han ska 
köpa först och betala sedan eller om han ska betala först och sedan använda…

Betala först?
Köper han mobilen kontant eller har en mobil kan han förskottsbetala abonnemanget genom 
kontantkort. Genom att betala först och sedan använda upp det han köpt har han koll och fyller på 
med ny betalning när det behövs. Det går även att ha en automatisk påfyllning från ett konto.

Köp nu – betala senare?
Mobilen kan han köpa och betala senare, det gäller även användningen där han betalar för det han 
har gjort i efterskott. Många betalar mobilen genom att ingå avtal om att betala en viss summa varje 
månad tillsammans med kostnaden för abonnemanget.

Vad måste Emil betala?
Säg att Emil köper en ny mobil med ett abonnemang som ger honom fria samtal och SMS samt 
1 GB surf varje månad för en kostnad på 345 kr i månaden under 24 månader. Då måste han kunna 
betala minst 345 kr varje månad under två år och sammanlagt är det minsta han ska betala under 
avtals-tiden 8280 kr.

Har han redan en mobil och köper samma abonnemang för 189 kr måste han kunna betala minst 
189 kr varje månad tills det avtalet är slut.

Fler kostnader?
Även om han har en fast månadsavgift eller fyller på ett kontantkort är det vad han minst måste 
betala. Han kanske prenumererar på en musiktjänst, behöver köpa mera surf en månad eller vill 
använda mobilen utomlands. Han kanske betalar en bussbiljett med SMS, ger pengar till en
insamling eller köper en dricka i en automat.

Emil bestämmer sig till slut för ett nytt mobilabonnemang där det ingår en telefon och fria samtal,
sms/mms och 1 GB surf. Allt detta för 345 kronor i månaden. Men när han får räkningen blir han
förvånad. Kostnaden är då på 420 kronor. 

Köpa

MOBILTELEFON
- med eller utan abonnemang
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Uppgift 1  
a)   Vad kan det bero på att Emil ska betala en högre summa än 345 kronor? 
b)   Vad kostar din mobil och det du använder den till varje månad (vad är din minsta kostnad). 
c)   Vem betalar du till och hur? 
d)   När kan du tidigast sluta betala?
e)   Om du behöver säga upp ditt avtal, när måste du göra det? 
Skriv ner svaren så du kan redovisa tillsammans med svaren på de andra frågorna.

Uppgift 2
Om du inte kan betala en månad och får en faktura på den kostnad du har räknat ut i uppgift 1 b, 
vad blir den sammanlagda kostnaden om du betalar först efter att du har fått:
a)  En betalningspåminnelse
b)  Ett inkassokrav
c)  Ett betalningsföreläggande från Kronofogden

Uppgift 3
a)  Om Emils skuld går till Kronofogden, och han betalar efter det, så har han betalat 880 kr i extra 

kostnader. Vad måste han då betala sammanlagt för att undvika en betalningsanmärkning? (Det 
är kreditupplysningsföretagen som sätter en betalningsanmärkning genom att hämta uppgifter 
från olika offentliga register.)

b)  Med hur många procent har ursprungsskulden ökat med när skulden har hamnat för betalnings-
föreläggande hos Kronofogden?

c)  Hur många månaders användning av din mobil hade 880 kr räckt till istället?
d)  Emil tappar bort sin mobiltelefon efter ett år. Vad händer då med månadsavgiften?

Till sist - några tips gällande mobiltelefoni:
Hur kan du kontrollera kostnaderna?
• Du kan använda kontantkort och inte öppna för köp mot kredit.
• Det finns abonnemang med ett fast pris för varje månad där du vet vad som ingår. Du kan dess-

utom lägga spärrar på abonnemanget så att du inte kan få mer kostnader.
• För att köpa från mobilen mot faktura från någon annan än den du har abonnemanget med, som 

t ex en SMS-biljett, måste du registrera dig. Om du öppnar för sådana köp bör du kolla vilka 
begränsningar du kan göra och hur du enkelt kan se vad din skuld kommit upp till.

Om du inte kan betala, berätta det för den du har en skuld till!
Om du inte kan betala är det viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar den du ska betala till. 
Om det är första gången kanske du möts av förståelse och kan undvika onödiga kostnader genom att 
få mer tid på dig eller en avbetalningsplan. Du kan dessutom fråga om ni tillsammans kan se över 
dina kostnader och användning.

MOBILTELEFONFortsättning
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Svar

Uppgift 2. 

a) En betalningspåminnelse 60 kronor 

b) Ett inkassokrav 180 kronor 

c) Ett betalningsföreläggande från Kronofogden 640 kronor

Kom ihåg att varje kostnad för sen betalning läggs till din skuld. Betalar du först vid c) har din 
skuld därför ökat med 870 kr!

För att få veta vad betalningspåminnelse, inkassokrav och betalningsföreläggande innebär kolla in 
vår lektion ”Kronofogden- en opartisk medlare”.

Uppgift 3. 

a) 345 kronor + 880 kronor= 1225 kr.

b) 1225 kronor/345 kronor = 355 procent

c) 880/345= 2.5 månad

d) Emil måste fortsätta betala.  

Obs! Kom ihåg att du måste kunna betala även nästa månads faktura om du inte kan säga upp
och avsluta ditt abonnemang eller har kontantkort.

I Kronofogdens lärarrum finns ett Fall från verkligheten som tar upp betalningsanmärkning.

kronofogden.se/lararrummet
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