
HUR FÅR MAN BRA 
PRIVATEKONOMI? 
LEKTIONSMATERIAL BASERAT PÅ 
”SÅ HÄR BLIR DU MILJONÄR I HÄNGMATTAN”



800 KR BLIR EN MILJON
INVESTERAR DU 800 KR PER MÅNAD HAR DU CIRKA EN MILJON 
EFTER 25 ÅR, OM DU FÅR 10 PROCENT I ÅRLIG AVKASTNING. 

Då har du sparat 240 000 kr på egen hand. 
Ränta på ränta har gett dig ytterligare 760 000 kr.

Sid 12-14 i boken



UNGA HAR TIDEN PÅ SIN SIDA
STOR FÖRDEL ATT FÖRSTÅ RÄNTA PÅ RÄNTA TIDIGT I LIVET

Pengarna du sparar är ofta 
mindre än de pengar som 
genereras av ränta på ränta-
effekten. Lång sparhorisont 
är därför extremt viktigt. Du 
som ung har en otrolig fördel 
– du har tiden på din sida! 

Sid 12-14 i boken



RÄNTA PÅ RÄNTA –
VÄRLDENS ÅTTONDE UNDERVERK 

När du sparar får du 
avkastning även på 
tidigare års avkastning. 

År 1: 10.000 kr     År 2: 10.000 + 1.000 kr avkastning   År 3: 11.000 + 1.100 kr avkastning 

Sid 12-14 i boken



RÄNTA PÅ RÄNTA: PENGARNA MÅNGDUBBLAS

Sid 12-14 i boken



SKILLNADEN VÄXER – LITE MER VARJE ÅR
Om du sparar 100 kr och avkastningen är sex 
procent har du 106 kr efter första året. År två har 
du inte 112 kr, utan lite mer, för du får även ränta 
på räntan.  

Över tid blir ränta på ränta-effekten kraftig. 
Varje procent i högre avkastning ger otroligt 
stor effekt över lång tid. 

Sid 12-14 i boken



MÅNGA VUXNA KAN INTE DESSA BEGREPP - KAN NI?
Aktie ägarandel i ett aktiebolag. Man äger en del av ett företag. 

Aktiefond ägarandelar i flera aktiebolag via en fondandel som sköts av en förvaltare. 
Aktiefonder kan ha olika inriktning till exempel svenska eller utländska aktier. 

Aktiv fond försöker välja ut de bästa aktierna genom ett aktivt urval av bolag. 
Motsatsen är indexfond, då fonden köper aktier enligt ett index. 

Amortera att betala av på en skuld, som då minskar i storlek. 

Avkastning det du tjänar på din investering. Om man köper en aktie för 100 kr och den stiger 
till 110 kr blir avkastningen 10 %.

Courtage avgift som du betalar för varje köp/sälj av en aktie. 

Fondbolag bolag som förvaltar aktierna i en fond. Ett fondbolag kan ha flera olika fonder. 

Inflation ökning av den allmänna prisnivån – man kan köpa mindre för samma mängd pengar. 

Investmentbolag bolag som i sin tur äger och förvaltar aktier.

Obligation typ av lån som löper med ränta. Staten och företag lånar pengar av företag och 
privatpersoner genom att ge ut obligationer. 

Rådgivare ofta bankanställda, som får ge placeringsråd utifrån din privatekonomi.  

Räntefond placerar i räntebärande instrument, oftast olika typer av obligationer. 

Transaktioner att köpa och sälja värdepapper (aktier eller fonder). 



LÅNA 10 000 – BETALA 20 000
RÄNTA PÅ RÄNTA FUNGERAR ÅT TVÅ HÅLL! 
Konsumtionslån med höga räntor kan leda till att man hamnar i lånefällan. 
Med en buffert och ett långsiktigt sparande kan du undvika dessa onödiga lån. 



SKAPA EN EGEN PENGAMASKIN
FORTSÄTT SPARA – FÅ AVKASTNING VARJE ÅR  

Om du sparar 20.000 kr och 
använder dem till en drömresa är 
pengarna slut. Men om du håller 
ut tills du nått 200.000 kanske 
du kan ta ut 20.000 kr per år från 
avkastningen, resten av ditt liv. 
(Gäller om du får 10 procent i 
årlig avkastning.) Då har du 
byggt en egen pengamaskin. 



RÅDGIVARE OFTA SÄLJARE
FINANSBRANSCHEN SÄLJER IBLAND KOMPLEXA OCH 

DYRA PRODUKTER MED DOLDA RISKER. 

Därför är det viktigt att du 
själv har en grundkunskap 
och kan ta egna beslut kring 
din framtid och din ekonomi. 
Gärna tidigt i livet. 

Sid 15-17 i boken



RÅDGIVARE ÄR OFTA SÄLJARE

En bilförsäljare kallas säljare. Alla 
förstår att hen säljer och hur hen 
tjänar sina pengar. Om en bil man 
köpt inte startar förstår också alla 
att man blivit lurad.

I finansbranschen är många rådgivare 
egentligen säljare. De tjänar mer pengar på 
att sälja produkter med hög marginal (=vinst 
för rådgivaren). 

Sid 15-17 i boken



TRANSAKTIONER ÄR 
FINANSVÄRLDENS 
MODERSMJÖLK

”Mycket framgång är relaterad till att vara 
inaktiv. De flesta investerare kan inte undvika 
frestelsen att hela tiden köpa och sälja aktier” 
– Warren Buffett

I de flesta aktiviteter som arbete, sport 
och studier är det de aktiva som vinner. 
På aktiemarknaden är det ofta de passiva 
som vinner, vilket är svårt att begripa.  

Sid 18-19 i boken



BÖRSEN GÅR UPP, NER ELLER LIKA
INGEN VET HUR BÖRSEN KOMMER ATT UTVECKLA SIG I FRAMTIDEN. 
FOKUSERA PÅ DET MAN KAN LÄRA SIG AV HISTORIEN.

Graf över S&P 500 Stock index 1980-2020

Källa: Refinitiv, New York Times
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Sid 20-24 i boken



KÄLLKRITIK – VAR FÖRSIKTIG 
Noterade bolag går ut med information via 
pressmeddelanden när något händer. 
Var försiktig med information som kommer från 
andra kanaler, till exempel forum på internet eller 
sociala medier. 

Källa: svd.se 2021-06-04 samt realtid.se 2021-08-13



INKOMSTMILJONEN
Inkomstmiljonen är din inkomstpension. Bara genom 
att bo och arbeta i Sverige blir du automatiskt miljonär! 
Din inkomstmiljon blir större ju tidigare du börjar 
arbeta och ju högre lön du har – hela livsinkomsten 
räknas. Det finns dock ett tak. Tjänar du mer än ungefär 48 000 kr 

(år 2022) per månad får du ingen extra inkomstpension för summan 
över 48 000. 

Sid 28-29 i boken



PPM-MILJONEN

Förutom avsättning till inkomst-
miljonen innehåller pensionssystemet 
en Premiepension. Arbetsgivaren 
betalar in motsvarande 2,5 procent av 
din lön till Premiepensionen.  

Du får själv välja fonder. Väljer du inte något 
hamnar dina pengar i Sjunde AP-fonden, 
som svenska staten förvaltar. Du får låg 
avgift och en mycket hög aktieandel. Fonden 
placerar bara 1 procent av kapitalet i svenska 
bolag. Vill du ha högre andel svenska bolag 
– välj en annan fond. 

För dig som är ung kan PPM-delen av 
pensionen bli stor, tack vare ränta på 
ränta. 

Sid 30-32 i boken



TJÄNSTEMIILJONEN
När du får nytt jobb får du oftast en ny tjänstepension. Därför 
får många årsbesked från flera olika pensionsbolag och har svårt 
att förstå och få överblick. Arbetsgivaren betalar ofta runt 4,5 
procent av lönen till tjänstepensionen, så med ränta på ränta 
kan det bli stora pengar. 

TA REDA PÅ OM DIN ARBETSGIVARE 
BETALAR TJÄNSTEPENSION

NEJ – Om du inte får tjänstepension 
kommer du att behöva spara lite extra. 

JA – Utmärkt! Du kan välja att göra 
ingenting. Då hamnar pengarna i ett 
ickevalsalternativ. Generellt ger detta 
låga kostnader och bra förvaltning. 

Du kan även göra ett eget val, gärna med 
hög aktieandel om du har lång 
sparhorisont. Gärna fonder med låga 
avgifter, till exempel indexfonder. 

Sid 33-35 i boken



VÄRLDENS ÄLDSTA SPARRÅD – SPARA 10 PROCENT FÖRST
Spara direkt när du fått pengar, gärna via autogiro varje 
månad. I ett långsiktigt sparande är förslaget aktiefonder, 
som du väljer själv. 

INDEXFONDER – BÄST FÖR DE FLESTA.
Warren Buffett: “När dumma pengar blir smarta väljer de en indexfond”. 

AKTIVA FONDER SOM FÖRSÖKER SLÅ INDEX. 
Om förvaltaren lyckas slå index kan det vara värt att betala en lite högre avgift.

VARNING FÖR AKTIEINDEXOBLIGATIONER, 
HEDGEFONDER och FOND-I-FOND. 
Komplexa finansiella produkter har ofta höga kostnader och dolda risker. 

SPARA 10-PROCENT-MILJONEN

Sid 36-43 i boken

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och 
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
kapitalet.



SLÖSA INTE-MILJONEN
KAN DU SPARA YTTERLIGARE 10 % 
GENOM ATT INTE SLÖSA?

Fika fem dagar i veckan eller kontantinsats till lägenhet?

En fika för 70 kr fem dagar per vecka blir 830 000 kr 
på 20 år med ränta på ränta-effekten. 

Har du någon drömresa eller vill du starta företag?
Att undvika slöseri kan hjälpa dig att uppfylla målet!

Sid 44-47 i boken



SMÅ SUMMOR  BLIR STORA

Historisk avkastning är ingen garanti för 
framtida avkastning. De pengar som placeras 
i aktier och fonder kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att du får tillbaka 
hela det insatta kapitalet.

Vill du ha energidryck 
och skins nu – eller en 
bra bil om 10 år?

En energidryck à 20 kr 
per dag ger 105 000 kr 
efter 10 år med ränta på 
ränta-effekten.

Digitala skins för 1000 kr 
per månad blir 187 000 
efter 10 år.

Båda exemplen utgår från 
8 procent årlig avkastning.



Ska man aldrig köpa något eller få ha kul? 
En upplevelse eller pryl man drömmer om kan absolut vara värd 
att lägga pengar på. Men ger slentrianslösandet dig något värde? 

Vad vill du – vad är viktigt för dig? 
Lägg pengarna på det du vill prioritera. 

MEDVETEN KONSUMTION



FÖRSLAG PÅ BUDGET
SÅ HÄR KAN DU DELA UPP DIN FRAMTIDA INKOMST:

60 procent: Nödvändiga kostnader (bostad, el, mat)

10 procent: Nöjen (restaurang, semester, bio)

10 procent: Buffert (tandläkare, trasig tvättmaskin)

10 procent: Slösa inte-miljonen (kontantinsats, drömresa)

10 procent: Spara 10 procent-miljonen (framtid, trygghet)

Sid 46 i boken

Vissa tider i livet kanske man behöver lägga 80 procent på 
nödvändiga kostnader och 5 procent vardera på de övriga. 



HUR GÖR MAN?
DET RÄCKER MED 100 KR/MÅNAD

1. Starta ett InvesteringsSparKonto (ISK) hos nätmäklare, fondbolag 
eller bank. 

2. Skapa en stående överföring på minst 100 kr/mån 
från ditt vanliga bankkonto. 
3. Lägg upp ett månadssparande för ditt ISK så att pengarna 
automatiskt investeras i de fonder du önskar, varje månad.

Vill du köpa aktier får du logga in på ISK:t varje månad för att genomföra köpen.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit 
ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både 
upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början.



BOSTADSMILJONEN
FÖR MÅNGA ÄR BOSTADEN LIVETS BÄSTA AFFÄR. 

Många köper och behåller sin bostad under lång tid. 
Bostaden är därför ofta en viktig del av det sparande 
du bygger upp under livet. 

MEN BOSTÄDER KAN MINSKA I VÄRDE. 

Därför är det bra att amortera ner lånet till 
åtminstone 50 procent av marknadsvärdet. 

Det är heller inte lämpligt att ha stora summor på 
sparkonto om du har stora bostadslån. Då är det 
bättre att amortera (vilket också är ett sparande). 

Sid 48-50 i boken



TID & LYCKA
KÖP UPPLEVELSER I STÄLLET FÖR PRYLAR
En resa kan ge minnen för livet. 
Det finns alltid någon som har en dyrare pryl.

TIDEN ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS
Pengar ger möjlighet att själv styra över din tid. 
Vad vill du ägna din tid åt?

LYCKA HAR INGET MED PENGAR ATT GÖRA.
Kärleksfulla relationer och meningsfull 
sysselsättning är viktigast.

GIVMILDHET  
Om du strävar efter att göra gott blir du ofta 
lyckligare. Många av världens rikaste skänker stora 
summor till välgörenhet.  

Sid 58-64 i boken



VILL DU LÄRA DIG MER?

GÅ IN PÅ SPARKLUBBEN.SE 

OCH ANMÄL DIG TILL VÅRT GRATIS NYHETSBREV OM SPARANDE.
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