u

SÅ

r

DET

VAD ÄR EN BANK?
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Alla vet ju vad en bank är. Eller?
Här förklarar vi, med hjälp av vår
nya knattereporter Liam, vad en
banks uppgift är.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

LIAM VILL HA SWISH
I SIN MOBIL. ”Då måste

gifter: betalningar, in- och utlåning
av pengar och så ska de kunna hjälpa till med olika sätt att spara pengar på.
De brukar kunna ge råd om sparande och
har olika tjänster så att du kan hantera dina
pengar, till exempel appar, internetbank,
bankkort – eller just Swish.” ”Okej. Men
vad menar du med betalning? Och inlån?”,
undrar Liam.

vi kontakta banken för att
ordna det!”, säger hans föräldrar.
Liam sitter tyst ett tag. Sedan
frågar han: ”Varför finns det
banker egentligen? Och vad gör de
– mer än ordnar swish och sånt?”.
Hans mamma behöver googla lite
innan hon kan svara:
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”BANKER HAR TRE stora upp-

”MED BETALNINGAR MENAS

att bankerna ska hjälpa till när
vi ska betala räkningar, som
exempelvis hyra, telefonräkningar eller
räkningen för din fotbollsträning. Vad
banken gör är att de hjälper till med att
flytta pengar från ett konto, som mitt, till
ett annat, till exempel fotbollsklubbens.”
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”JAG FATTAR! Så egentligen

kan jag passa på att låna pengar
till ett dataspel när vi är på
banken och ordnar mitt Swish?”, undrar
Liam. ”Nja, så enkelt är det inte”, säger
mamma. ”Du måste vara över 18 år för
att få låna pengar – och oftast lånar
man till större saker som en ny bil eller
en bostad. Men du kan alltid fråga om tips
på hur du ska spara ihop till ett nytt spel.
Kom så ringer vi på en gång!”

PSSST!
VISSTE DU DET
HÄR?

BANKER ÄR INGET NYTT, utan har funnits
sedan antiken. Under medeltiden fanns det bankfamiljer i bland annat Italien. Hos dem kunde man
växla mynt, förvara sina pengar och ta lån. Ordet bank kommer från
italienskans banco som betyder ”pengaväxlarnas bord”.
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”INLÅN ÄR LITE
KRÅNGLIGARE. Men

om du har fått 320
kronor i födelsedagspengar och
sätter in dem på ditt bankkonto,
så betyder det inte att det ligger
exakt 320 konor i en låst låda
med ditt namn på. Egentligen
har banken gjort ett inlån, de
har lånat 320 kronor av dig som
de måste lämna tillbaka när
du behöver dem. Under tiden
kanske de lånar ut pengarna till
någon annan som vill låna pengar av banken.
Det kallas
för utlån.”

VEM SOM HELST kan inte starta en
bank, utan man måste ha särskilt tillstånd
från regeringen. En myndighet som heter
Finansinspektionen kan stänga banken
om den inte följer reglerna.
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