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VAD ÄR VALUTA?
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DET

Amerikanska dollar, brittiska pund och thailändska baht. Nästan alla länder har olika
slags pengar. Men hur funkar det? Här förklarar vi, med hjälp av vår knattereporter Moa.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

MOA SKA RESA TILL
ÅLAND på sommarlovet.

Därför får hon 20 euro
att handla vad hon vill för. ”20
spänn? Det räcker knappt till en
glass!”, säger hon. ”Men Moa, det
är 20 euro – mer än 200 kronor.
Kommer du inte ihåg det?”, frågar
pappa. Han förklarar:
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NÄSTAN VARJE LAND har
en egen valuta. Det vill säga
egna namn på pengar och
olika typer av sedlar och mynt. Man
kan inte betala med svenska kronor
utomlands, precis på samma sätt
som en amerikan inte kan betala med
sina dollar i Sverige. Man måste växla
pengarna – alltså byta från svenska
kronor till exempelvis norska kronor.

OLIKA LÄNDERS VALUTOR är olika

värda. Sverige är ett rikt land med bra
ekonomi. Det betyder att vi har en högt
värderad valuta, våra kronor är ofta mer värda
än fattiga länders. Vi kan få mycket för våra
pengar utomlands, om vi till exempel reser till
Thailand har många råd att gå på restaurang
varje dag, besöka badland och bo lyxigt.
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VALUTAN KAN ÄNDRA

värde beroende på ekonomin
i världen. På morgonen kan du
exempelvis få en euro om du växlar 
tio kronor, medan du kanske behöver
betala elva kronor för en euro på kvällen. Fast oftast ändras det inte
så mycket mer än så. ”Det är lugnt,
bara jag får många glassar för min
20-eurosedel”, skämtar Moa. Och det kan
pappa lova.

PSSST!
VISSTE DU DET
HÄR?

EURON ÄR SPECIELL

Europa är speciellt för här har många länder
en gemensam valuta: euro. Så om du bor i
Finland och ska resa till Spanien behöver du inte växla pengar
eftersom båda länderna har euro.
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NÅGOT ANNAT
KNEPIGT – men också

lite spännande – är
att olika länders valuta har
olika system. För 10 svenska
kronor får du runt 25 000 dong
i Vietnam, men det betyder inte
att du plötsligt är rik och kan
köpa en dator för pengarna. De
räcker ändå bara till en glass
eller en halv hamburgare. En
dong är värd jättelite även för de
fattigaste i Vietnam.

ENKLARE (MEN TYNGRE) FÖRR

Förr i tiden behövde man inte växla pengar
när man reste. Man hade mynt i koppar,
silver eller guld som vägde olika mycket. Ju
mer mynten vägde, desto mer värda var de.

19

