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Festivalerna
som förgyller
sommaren
Miniguide

Här är bästa
lånet för dig
Maxa föräldrapengen

Ränta på ränta
ger hävstång
till ditt sparande

I huvudet på hjärnforskaren Stina Söderqvist:

SÅ SPARAR
DU SMARTARE
FOTO: STEFAN TELL

Tema: Framtidsspaning

Vad skulle du göra om du
VANN 250 000 KRONOR?

SPÄNNANDE Innehåll #1 2018
framtidsspaning
Det krävs disciplin och kunskap för att
få en god privatekonomi. Inte blir det
lättare av att skolan missar att undervisa i ämnet. Vi på Svea Ekonomi
försöker bidra genom att vara ute i
skolor och berätta om hur viktigt det
är att etablera goda sparvanor.
NU FÅR VI HJÄLP av den neurovetenskapliga forskningen.

Det visar intervjun med hjärnforskaren Stina Söderqvist
i det här numret av Update Privat. Hon berättar om de
fallgropar som våra hjärnor gillrar åt oss när vi försöker nå
våra sparmål – och hur vi kan överlista dem.
NU I SOMMARTIDER utgör semestern ett av dessa sparmål.

Om du ännu inte har kommit på vad du vill göra av din
lediga tid, ta en titt på några av alla festivaler som äger
rum runt om i Europa. Vi har tagit fram ett axplock och
tipsar om var du hittar fler. Vin, mat, musik – allt finns!
OCH I FRAMTIDEN kommer det att gå fort

att ta sig till olika platser. Eller vad sägs
om att skickas i rörpost till Paris på en
timme? Snart är det verklighet. Läs
mer inne i tidningen.
PÅ TAL OM LEDIGHET – hur gör man
egentligen för att få ut mesta möjliga
av föräldraledigheten? Det får du
också veta här.

Trevlig läsning!
Lennart Ågren
Vd, Svea Ekonomi

3	
Alla som vinner på spel
– vad gör de för pengarna

Svaret är enkelt: Sätter sprätt på dem.

4	
Alla kan bli miljonärer
– fast det kan ta tid

Alla de där som vinner på Triss och andra spel – vad gör de för
pengarna? Svaret är enkelt: De sätter sprätt på dem. Inom fem år
är vinsten för det mesta borta.

	
Ränta-på-räntaeffekten gör att det går fortare
än du tror att spara ihop en stor summa pengar.

6

Hört talas om hyperloop?

	Bo i Malmö, jobba i Berlin, ät middag i Paris.
Om bara några år är det möjligt.

8

Statliga Svenska Spel erbjuder många
av de klassiska spelen som Triss, Keno,
Måltipset, Stryktipset och många andra.
Varje vecka får åtskilliga lyckliga vinnare
hundratusentals kronor och till och med
miljonvinster insatta på sina konton.

Hitta rätt i lånedjungeln
 är får du veta vilka olika lån som finns, vad som skiljer
H
dem åt och vad som passar just dig.

10	
Nya amorteringskravet påverkar
priserna på fritidshus

Men vad händer sen?

	
En generell prisnedgång och tuffare amorteringskrav har

En djupdykning i Svenska Spels statistik
ger en fingervisning. Som att det tycks
vara svårt att bryta gamla vanor – var
du en Slösa när du vann pengarna, är det
sannolikt att du är lika pank som vanligt
fem år efter vinsten, om än något mindre
skuldsatt. Många vinnare är nämligen
förståndiga nog att använda en del av
vinstpengarna till att amortera på lån.
Det är i alla fall sant för dem som vinner
storkovan, 1 miljon eller mer. Men de som
vinner en lite lagom summa som 250 000
kronor, hur använder de pengarna?

lett till minskad efterfrågan på fritidshus.

12 Maxa din föräldraförsäkring
	Föräldraförsäkringen är en utmärkt förmån. Synd bara att
den är så krånglig att förstå sig på. Här får du hjälp att
tänka för att få ut så mycket som möjligt.

14 Hjärnan hjälper dig att spara rätt
	
Svårt att lyckas med ditt sparande? Det beror på att din
hjärna motarbetar dig. Ändra ditt sätt att tänka, så kommer
pengarna att växa på sparkontot.

16 Europa kryllar av festivaler i sommar
	Svårt att komma på hur du ska använda semestern?
Här är ett tips: Åk runt på festivaler i Europa! Utbudet
är enormt.

Ta Triss-vinster som exempel.
Där visar statistiken att de flesta som
vinner upp till 250 000 kronor använder
pengarna till tre saker:
1. Resa
2. Ge bort till familjemedlemmar
3. Renovera huset

18 Fixa lånelöftet själv innan du handlar
	
Med Self kan du själv med några enkla knapptryck på
mobilen ansöka om ett lånelöfte, antingen hemma eller i
butiken, och få svar direkt.

19 Nu tar näthandeln av livsmedel fart
	
E-handeln i Sverige fortsätter att växa, visar PostNords
e-barometer för första kvartalet 2018.

20 Här hittar du Svea Ekonomi
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Kontaktuppgifter och karta.

– Man sätter guldkant på tillvaron helt enkelt, säger Johanna Alba på Svenska Spel.
Nu är det många som vill resa och/
eller som behöver renovera huset ändå,
oavsett spelvinster. Då finns det tre sätt:
Spara pengarna på konto (se artikel intill
om ränta- på räntaeffekten), låna (de flesta
långivare har räknesnurror som hjälper
dig att beräkna månadskostnaden). Eller
fortsätta köpa lotto och triss, förstås.

VINNARNA I SIFFROR

Första kvartalet 2018 redovisade Svenska Spel 84 miljonvinster till ett värde
av 257 974 367 kronor. Snittvinsten var hela 3 071 123 kronor. Jämfört med
2017 har antalet miljonvinster ökat med 7,7 procent eller närmare 70 miljoner kronor.
Svenska Spels miljonvinnare finns över hela landet. Under 2017 fanns det
miljonvinnare i samtliga 21 län och under första kvartalet 2018 har 15 av 21
län fått nya miljonvinnare.
– Stockholms län har haft störst framgång med sina 21 miljonvinster. Skåne
tar hem andraplatsen med sina 12 vinster tätt följt av Västra Götalands 10,
säger Pierre Jonsson, vinnarkommunikatör på Svenska Spel.
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Ränta på Ränta

Alla kan bli miljonärer
– fast det kan ta tid
”Du är ung och har fått ditt första jobb. Du
öppnar ett sparkonto, sätter in 1 000 kr första
lönen och fortsätter sedan spara 300 kr i
månaden fram till pensionsdagen. Då har du
utan någon större ansträngning höjt ditt
pensionskapital med över en miljon kronor!”
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Många som har en dröm tror att de enbart kan uppfylla
den genom att vinna på spel. Men det stämmer inte.
Ränta-på-räntaeffekten gör att det går fortare än du tror
att spara ihop en summa.
När du sätter in pengar på ett konto
får du ränta på pengarna. Efter ett år
har du alltså mer pengar på kontot
än när du började spara. Den räntan
läggs till ditt sparkapital vid årskiftet,
och nästa års ränta beräknas då på
det högre beloppet. Det årets ränta
läggs till kapitalet och nästa års ränta
räknas på det ännu högre beloppet.
Och så håller det på.
Den här så kallade ränta-på-räntaeffekten gör att dina sparpengar växer
snabbare än du tror – förutsatt att du
inte tar ut pengar under spartiden.
Tålamod är nyckelordet.
– Effekten är väldigt kraftfull. Det
är synd att skolelever inte får öva mer
på det här räknestycket i skolan. Det
är många som missar det här, säger
Annika Creutzer, oberoende sparekonom och föredragshållare.

Räknesnurror
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På nätet finns en rad räknesnurror
som visar exakt hur snabbt det går att
spara ihop till en summa. Där lägger
du in hur mycket du redan har sparat,
hur mycket du vill spara varje månad,
vilken avkastning du vet eller tror att
du kan få och hur länge du tänkt spara. Sen är det bara att laborera med
siffrorna.
Ett exempel: Om du sparar 1 000
kronor i månaden till 8 procents ränta
i 25 år, så blir du faktiskt miljonär!
Det finns förstås en massa hakar:
Du kanske inte vill vänta i 25 år på att
använda pengarna. Och så invänder
säkert många att vi lever just nu med
låga räntor, och 1 procent räknas som
en hög sparränta. Vi ger till exempel för
närvarande 1,05 på vårt högräntekonto.

8% är en rimlig avkastning
Men förr eller senare kommer räntan
4
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att stiga och då blir avkastningen
högre. Och den som ska spara länge
gör klokt i att satsa på aktier eller
aktiefonder. Det kan tyckas mer
riskfyllt, men inte för den som sparar
länge. Ekonomer är överens om att en
avkastning på 8 procent över lång tid
är fullt rimligt att förvänta sig.
Du som lever här och nu vill nog
ändå snabba på saker och ting. Säg att
du drömmer om en långsemester och
behöver spara ihop 100 000 kr.

HUR GÖR DU?

1

Du kan spara säkert på
högräntekonto. Hos oss får du
till exempel för närvarande 1,05
procent. Lägger du undan 1 000 kr
i månaden, kan du göra din resa
om åtta år.

– När man sparar i fonder är det
väldigt viktigt att välja låga avgifter. Ränta-på-räntaeffekten gäller
nämligen även på avgifterna och gör
att de äter upp en oväntat stor del av
ditt sparkapital. Det blir en slags ränta
på ränta fast tvärtom, varnar Annika
Creutzer.
Lycka till med ditt sparande!

Här är en länk till
en bra räknesnurra:
www.ekonomifokus.
se/ranta-pa-ranta

Annika Creutzer

2

Du kan ta lite högre risk och
lägga pengarna i en global
aktiefond. Den kan ge 5 procents
avkastning i snitt per år. Då kan du
resa om sju år – så skillnaden är
inte så stor.

3

Tänk på att kolla att dina
sparpengar omfattas av den
statliga insättningsgarantin hos
den aktör du väljer att spara hos.

Men det bästa är alltså om du kan låta
pengarna vila ännu längre. Säg att du
är ung och har fått ditt första jobb. Du
öppnar ett sparkonto, sätter in 1 000 kr
första lönen och fortsätter sedan spara
300 kr i månaden fram till pensionsdagen. Då har du utan någon större
ansträngning höjt ditt pensionskapital
med över en miljon kronor! Ränteantagandet är då 8 procent, alltså rimligt
om man sparar i aktier eller aktiefond
över lång tid.
UPDATE PRIVAT NR 1 2018
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Framtidsspaning

Bo i Malmö, jobba i Berlin, ät middag i Paris
Hört talas om hyperloop? En helt ny typ av persontransport där
resenärerna skickas i ”rörpost”, det vill säga i en farkost som färdas
i ett vakuumrör. ”Beam me up, Scotty” är inte långt borta.

Malmö, 08.00

Berlin, 08.28

Framtidens människor kommer att
bo i ett land, jobba i ett annat och
svänga en bägare i ett tredje när
helgen kommer. Eller vad sägs om
Malmö-Berlin på 28 minuter, eller
Göteborg-Amsterdam på mindre än
en timme?

Öppen innovation
Ursprungsidén kommer från den
egensinnige entreprenören Elon Musk
(Tesla), vars signum är öppna patent
och öppen innovation. Eftersom ingen
på Tesla hade tid att utveckla idén
vidare lades den ut som en öppen
innovation på nätet.
6
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En annan entreprenör var inte sen att
nappa. I december förra året greppade
Richard Branson (Virgin) ordförandeklubban i det bolag som nu utvecklar
konceptet under namnet Virgin Hyperloop One. I dagsläget har ett tiotal
namnkunniga bolag investerat cirka
295 miljoner dollar i projektet.

Flygets hastighet
Utvecklingsprojekt finns i flera delar
av världen, bland annat Dubai, Indien
och Kanada – utöver USA.
Hyperloopen kommer också att
revolutionera hur varor transporteras.
Visionen är flygets hastighet, fast mil-

jövänligt, till en kostnad som motsvarar dagens lastbilstransporter.

Tre hyperloopar 2021
När två av världens superentreprenörer går samman är det bara att luta sig
tillbaka och vänta på att framtidens
transportmedel blir verklighet. Målet
är att ha tre hyperloopar igång redan
2021. Alla som har sett sci-fi-serien
Startrek och drömt om att bli teleporterade av Scotty, kan nu få sin dröm
åtminstone delvis besannad.

Paris, 18.30
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Vill du veta mer?
Kolla in: virginhyperloopone.com
UPDATE PRIVAT NR 1 2018
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Lånedjungeln

Hitta rätt i lånedjungeln

För vem
passar lånet?
Bolån

får du själv svara på ett antal frågor.
Det här skyddar inte bara långivaren,
utan också dig och din ekonomi.

När du ansöker om ett lån är
långivaren skyldig att ta reda
på hur din ekonomi ser ut, så
att du har råd att betala
tillbaka lånet och räntan.

Krediter

Allt går inte att spara till. Ibland behöver man låna. Då gäller det att veta
vilken typ av lån man behöver eller kan få. Här får du veta vilka olika lån
som finns, vad som skiljer dem åt och vad som passar just dig.
Blancolån
Med blancolån menas ett lån utan
säkerhet. Det är nästan motsatsen till
bolån, där bostaden utgör säkerhet
och som dessutom ofta stiger i värde.
Skillnaden i säkerhet gör att ett bolån
blir mycket billigare än ett blancolån.
Men alla har inte en bostad att belåna, och då finns andra möjligheter.
Kostnaden för lånet, räntan, är alltid
högre för blancolån än för lån med säkerhet, men den som tänker sig för kan
8
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ändå få ett blancolån till bra ränta.
Det är vanligt att man tar blancolån för att finansiera varor och upplevelser som kostar ganska mycket, och
som det tar lång tid att spara till. Det
kan vara möbler, resor eller liknande.
Ett blancolån måste betalas tillbaka på kort tid, ibland bara några år.
Om återbetalningstiden (amorteringstiden) är ett år, delas lånesumman upp
i tolv delar och du betalar tillbaka en
tolftedel av lånet varje månad. Plus

räntan på lånet. De flesta långivare
har räknesnurror på sina hemsidor
där du direkt kan se vad lånet kostar dig varje månad. Svea Ekonomis
räknesnurra hittar du här. www.svea.
com/se/sv/privat/lana/privatlan/konsumentlanet/
När du ansöker om ett lån är långivaren skyldig att ta reda på hur din
ekonomi ser ut, så att du har råd att
betala tillbaka lånet och räntan. Man
tar en kreditupplysning på dig, och så

En kredit är en uppskjuten betalning.
Du kan få kredit om du handlar något
och betalar med ditt kreditkort. Eller
när köper något mot faktura, till
exempel när du handlar på nätet. Då
behöver du inte betala varan förrän
senare, när räkningen från banken
eller butiken kommer. Då har du fått
”låna” pengar under ett visst antal
dagar.
En del krediter är räntefria under
en kortare tid, vanligtvis tre månader,
men därefter börjar räntan ticka. Du
kan också ha en stående kredit på ditt
bankkort, ett slags tillåtelse att övertrassera ditt konto. Ofta kallas detta
för en checkkredit.
Avbetalning är en annan typ av
kredit, flitigt använd av möbel- och
elektronikhandeln. ”Räntefri avbetalning” är ett vanligt erbjudande, men
det gäller att se upp. Du binder dig för
att betala tillbaka med en viss summa
i månaden och missar du någon gång
riskerar du att hamna i en annan
kreditgrupp, som betalar tillbaka långsammare, till högre ränta.

Håll koll på den effektiva räntan
Finns det några räntefria lån och avbetalningar – egentligen? För att veta
det bör du hålla koll på den så kallade
effektiva räntan. Den får du fram genom att addera alla avgifter för lånet
till räntan.
När du tar ett lån måste du ofta
betala en så kallad uppläggningsavgift. Det beror på att långivaren vill ha

betalt för själva arbetet med att ge dig
lånet. Det tar tid att kontrollera vem
du är, ta en kreditupplysning och så
vidare.
Dessutom kanske långivaren vill
ha betalt för att skicka inbetalningsavier till dig varje månad när det är
dags att betala ränta och amortering.
Konsumenternas bank- och finansbyrå
har en lånekalkyl (www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-konsumtionslan/lanekalkyl) som du kan
använda för att räkna ut den verkliga
lånekostnaden.

Olika sätt att amortera
Det man har lånat måste betalas tillbaka. Det görs varje månad.
Om du till exempel har lånat
50 000 kronor och har en återbetalningstid på fem år, innebär det att du
ska betala 10 000 kronor varje år till
långivaren. Delat på tolv blir det drygt
833 kronor i månaden. Till det kommer
räntebetalningen.
Eftersom du betalar tillbaka
samma summa på själva lånet varje
månad, sjunker lånesumman varje månad. I takt med att den sjunker minskar
också din räntekostnad varje månad.
Du betalar alltså mindre i slutet än i
början av lånetiden. Detta kallas rak
amortering. Det är det vanligaste (och
billigaste) sättet.
Det finns också en annan typ av
lån, så kallat annuitetslån. Det innebär
att du betalar ett lika stort belopp
varje månad under hela lånetiden. I
början betalar man då mer ränta och
i slutet mer amortering. Det tar oftast
längre tid att betala tillbaka och blir
dyrare i slutänden än ett lån med rak
amortering.

Passar för dig som har en bostad
att belåna. Fördelen är att räntan
är låg och återbetalningstiden lång.
Du kan använda lånet till reparera
huset, köpa bil eller konsumera. Men
tänk då på att du kommer att betala
tillbaka på den där bilen i väldigt
många år.

Blancolån eller privatlån
För dig som inte har någon bostad
att belåna. Räntan blir högre än för
bolån, men om du har goda inkomster och inte har för många andra lån
kan du ändå få en bra ränta.

Räntefri avbetalning
Du kanske har sett en fin soffa på
nätet och är sugen på att klicka hem
den. Du har sparpengar, men de kan
ligga i fonder som är krångliga att
sälja. Då kan det vara enklare att betala av soffan under något år. Observera att även en räntefri avbetalning
betraktas som ett lån, vilket påverkar
hela din lånebild.

Billån
Kan ta lång tid att spara ihop till och
ibland måste man ha bil för att få ett
visst jobb. Då kan det vara klokt att
låna till bilen. Här kan räntan bli lite
lägre än för ett blancolån eftersom
bilen utgör säkerhet.

SMS-lån och snabblån
Dessa lån kan man få på bara några
minuter, till exempel via sms. Tänk
på att ett SMS-lån / snabblån ofta
ska betalas tillbaka inom 30 dagar.
Dessutom kan räntan bli väldigt hög,
kanske flera tusen procent. Det som
kan verka lockande en kväll när man
har roligt med kompisar kan stå i ett
helt annat skimmer dagen efter.
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Amorteringskravet

Nya amorteringskravet påverkar
priserna på fritidshus
En generell prisnedgång och tuffare amorteringskrav har lett till minskad
efterfrågan på fritidshus. Samtidigt har många bostadsköpare en felaktig bild
av vad de har råd med.
– Många spekulanter utgår från en kalkyl de gjort hos banken innan nya
amorteringskravet, så för oss mäklare är det väldigt viktigt att se till att alla
verkligen tar en förnyad kontakt med banken innan de ger sig in i en budgivning, säger Henrik Rundgren vice vd på mäklarbyrån Notar.

Henrik Rundgren
Vice vd på mäklarbyrån Notar
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De senaste årens hårdare amorteringskrav kan innebära att du måste
betala av stora summor på ditt nya
bostadslån. Mest att betala måste
du göra som lånar mer än 4,5 gånger
din årsinkomst och tar ett lån som
överstiger 70 procent av bostadens
marknadsvärde. Du behöver då amortera tre procent på ditt lån. Ett lån på
fyra miljoner kronor innebär då en
amorteringskostnad på 10 000 kronor
i månaden.
– Med den ökade månadskostnad
som amorteringskravet inneburit ser
vi fler som gör kompromisser med sitt
nya boende; man köper till exempel
en trerummare och delar av ett sovrum istället för att köpa en fyra, säger
Henrik Rundgren.
Men den stora skillnaden i beteendet hos köpare och säljare sågs innan
det nya amorteringskravet trädde i
kraft första mars 2018.
– Då valde många att köpa en större bostad tidigare än vad de planerat.
Vi såg många par som skaffade sig en
bostad med ett extra sovrum, trots
att de planerade för en större familj
först om några år. Väldigt många valde
även att försöka sälja för att de fruk-

”I och med att vi sett en generell prisnedgång och fått ett tuffare amorteringskrav så har det blivit svårare att belåna sin permanentbostad för att
finansiera köpet av ett fritidshus, vilket lett till en minskad efterfrågan.”

tade ett större prisfall, därav det stora
utbud vi haft.
Samtidigt är det inte bara de som
köper permanentboende som innefattas av kraven. Även de som letar
fritidshus kan omfattas.
– I och med att vi sett en generell
prisnedgång och fått ett tuffare amorteringskrav så har det blivit svårare att
belåna sin permanentbostad för att
finansiera köpet av ett fritidshus, vilket
lett till en minskad efterfrågan.
Äger du redan ett sommarhus, men
vill göra renoveringar, kan du också
hamna i amorteringskravet. Därför
försöker många i mesta möjliga mån
finansiera renoveringar på annat sätt,
påpekar Henrik Rundgren.

Hur gör man om ska köpa sitt
första fritidshus: Lånar man
på huset eller sitt permanenta
boende?
– Det varierar, det vanligaste är att
försöka fördela belåningen över dina
två boenden för att slippa amorteringskravet. Samtidigt är ju amortering
bra, det är som ett sparande i din
bostad, så de som har råd att amortera gör det. Egentligen oavsett om de
innefattas av amorteringskravet eller
inte. Har du en hyresrätt går det däremot inte att belåna den, då måste hela
lånet läggas på fritidshuset.
Vinnarna på dagens bostadsmarknad är de som antingen har råd med
amorteringarna eller klarar sig undan

dem. Priserna, både på fritidshusen
och permanentboenden, har gått ner.
Detta gynnar även de som ska byta
upp sig från exempelvis en trerummare till en fyrarummare samt de som
ska in på marknaden.
– Efter all debatt i press, radio
och tidningar kan det inte ha undgått
någon att situationen är annorlunda.
Detta har även de som ska sälja nåtts
av och de har börjat förstå situationen
och sänkt sina förväntningar, avslutar
Henrik Rundgren och påpekar samtidigt att det inte vore märkligt om vi får
se prisnedgångar på ytterligare ett par
procent.

UPDATE PRIVAT NR 1 2018
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Föräldraförsäkring

Maxa din föräldraförsäkring
BO

RN

E

Föräldraförsäkringen är en utmärkt förmån. Synd bara att den är
N: A

NN

AW

IND

så krånglig att förstå sig på. Här får du hjälp att tänka för att få ut

3

olika sätt
att maxa
föräldraförsäkringen:

1
2
3

Få ut så mycket
pengar som möjligt.
Få ut så mycket
tid som möjligt.

Dela så jämnt
som möjligt
mellan föräldrarna.

Oavsett vilket som är viktigast för
dig, finns tre oumbärliga hjälpmedel
på Försäkringskassans webb. De är
”SGI-guiden”, ”Föräldrakollen” och
”Ansök, ändra eller planera föräldrapenning”.
Du behöver också veta vad SGI är.
Det betyder sjukpenninggrundande
inkomst och den styr både din föräldrapenning och din sjukpenning. SGI
beräknas på vad du hade för arbetsinkomster året innan föräldraledigheten. Det är också bra att veta att det
finns ett tak på föräldrapenningen.
Det ligger för nuvarande på 455 000
kronor om året. Du kan få ut max 80
procent av detta från Försäkringskassan, även om du tjänar mer.
Men det kan ändå finnas mer att
hämta. Förutom de pengar du får från
Försäkringskassan kan din arbetsgivare fylla ut, så att du får mer pengar
under ledigheten.

Föräldrakollen
Nu kan du använda Föräldrakollen
och börja laborera med hur många
dagar du och din partner ska ta ut
beroende på hur länge ni vill vara
föräldralediga och hur mycket pengar
ni behöver och hur ni vill dela upp
ledigheten mellan er.
Det som är smart med Föräldrakollen är att den tar med avtalen från
arbetsgivaren och skatteeffekterna.
Det är viktigt, eftersom du inte får
något jobbskatteavdrag på föräldrapenningen, men det får du på den
avtalade delen som kommer från
arbetsgivaren.
12
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Mest pengar
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så mycket som möjligt.
– Mest pengar får man om man tar ut
föräldrapenning sju dagar i veckan.
Vem av föräldrarna som ska ta ut den
för att maxa, beror på vem som har
bäst avtal från arbetsgivaren, säger
Niklas Löfström, familjeekonomisk
talesperson på Försäkringskassan.
Gör man så tar pengarna slut på
55 veckor. Då har man tagit ut alla
dagar som ger ”normal” föräldrapenning, det vill säga som grundar sig
på vad man har tjänat. Sen kan den
som har råd vara ledig i ytterligare 13
veckor med en mindre, garanterad,
föräldrapeng på 180 kronor per dag.

Mest tid
Mest tid får man om man inte tar ut någon föräldrapenning alls det första året
och sen börjar ta ut pengar fem dagar i
veckan. Man får då 78 veckor med hög
nivå och 18 veckor med garantidagar
(180 kronor om dagen). Då kan man
vara ledig i totalt nästan tre år.

Skydda din SGI
– Men tänk på att om du inte skyddar
din SGI från och med barnets ettårsdag och inte har återgått i arbete alls,
kommer din SGI att bli noll. Det betyder att du inte får någon sjukpenning
alls om du själv blir sjuk. Är du helt
föräldraledig så måste du ta ut fem
dagar i veckan med föräldrapenning
för att inte bli nollad i din SGI, varnar
Niklas Löfström.
Missar du det här riskerar du alltså att få sämre ekonomi när du blir
sjuk eller vabbar, till dess att du har
höjt din inkomst igen.
UPDATE PRIVAT NR 1 2018
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Lura din hjärna och spara rätt

Hjärnan hjälper dig att spara rätt
Svårt att lyckas med ditt sparande? Det beror på att din hjärna
motarbetar dig. Ändra ditt sätt att tänka, så kommer pengarna att
växa på sparkontot. Hjärnforskaren Stina Söderqvist berättar hur.

VANLIGA SPARMÅL:
• Resor
• Eget boende

Så hur kan man lura sin hjärna,
eller snarare lära den att vänta
på en belöning?

• Kapitalvaror (bil, tv, båt etc)
• Trygghet (buffertsparande)
• Bröllop
• Tatueringar
• Sparande till barnen

FOTO: STEFAN TELL

Beteendeekonomi är ett växande område. En av dem som forskar i ämnet är
Stina Söderqvist, som har doktorerat
i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och nu är forskare på
företagen Dreams och Moneymind.
– Vi vill att människor ska fatta rätt
ekonomiska beslut, så att de kan nå
sina drömmar. Det gör vi med en app,
som hjälper användaren att sätta upp
meningsfulla sparmål, säger hon.
I teorin är det enkelt att spara. Det
är ju bara att sätta av en mindre summa varje månad för att så småningom
14
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dem i förväg är det lättare att hantera
dem, och fatta finansiellt hälsosamma
beslut.
Det var det här som lockade Stina
Söderqvist in på området hjärna/
pengar.
– Hur finansiellt hälsosamma
beslut man fattar beror mycket på hur
man har vuxit upp, om det pratades
ekonomi hemma till exempel. Här
behövs en demokratisering eftersom
privatekonomin har så stor påverkan
på livet i stort. Det är väldigt stor skillnad mellan olika grupper i samhället,
säger hon.

ta ut en stor summa. I praktiken är det
inte alls lätt. Det finns massor av fällor
och frestelser under spartiden, som
gör att man nallar av kapitalet eller
missar att sätta in den där pengen
när lönen kommer. En dyr AW för att
fira att det är fredag – och vips är den
månadens sparpengar förbrukade och
drömmen om resan till Maldiverna
ännu mer avlägsen.

Varför blir det så?
– Därför att idén ”sätta av varje månad” enbart är rationell. Men när vi

människor fattar beslut gör vi det inte
bara på rationella grunder. Annat är
minst lika viktigt. Som känslor och
längtan efter snabb belöning. Din
hjärna vill ha den snygga tröjan nu,
hellre än att lägga undan pengar
på ett sparkonto för någon abstrakt
belöning i framtiden.
Vardagen är full av frestelser som
ger direkta belöningar, och de tar
över beslutsfattandet. Stina Söderqvist kallar detta för tankefällor,
som finns inbyggda i den mänskliga
hjärnan. Men om man känner till

Eftersom hjärnan inte bara agerar
på rationella argument utan även på
känslor, gäller det att sätta upp sparmål och ladda dem med känslor och
gärna med gemenskap.
– Om du till exempel drömmer om en
resa, gör dig en konkret bild av resan
och känn hur du genomför den. När
du då ser den där tröjan kan du bättre
värdera om du verkligen vill köpa den
eller hellre åka på resan. Ditt sparmål
får då en mer rättvis chans.
Ett tips är att undvika ”triggers”,
det vill säga låta bli miljöer eller
situationer som frestar dig. Gå till
exempel inte på stan om du inte vill
shoppa. Detta blir allt svårare i och
med e-handelsannonser, men det går
att sätta datorn i ”dölj allt annat-läge”
när du jobbar.
Ytterligare en idé är den här: När
du blir lockad av något, sätt omedelbart in motsvarande summa på
sparkontot.
– På det viset får hjärnan ändå
sin belöning, i alla fall om en bild av
målet dyker upp i telefonen när du
har gjort insättningen, säger Stina
Söderqvist.

Uppskjutardjävulen, som är så otrevlig
i andra sammanhang kan här bli din
vän. I stället för att tänka ”jag får aldrig mer spela nätpoker med kompisarna”, tänk ”jag gör det i morgon i stället”. Då brukar frestelsen ha svalnat.
Autogiro är en annan god vän.
Chansa inte på att det finns pengar
över i slutet av månaden. Se till att de
skickas över till sparkontot automatiskt i stället.
– Anledningen är att hjärnan har
väldigt svårt att skiljas från något den
känner att den äger. Därför är det lättare att aldrig se pengarna, du hinner
aldrig identifiera dem som dina, säger
Stina Söderqvist.
Det finns fler knep att ta till. Som
att fatta det som Stina Söderqvist kallar kategoribeslut. Det innebär att du
bestämmer att aldrig köpa kaffe latte
på stan. Då slipper du fatta ett nytt
beslut varje gång du går förbi ett fik.
Eller inför tidsbegränsat köpstopp för
allt utom mat och det nödvändigaste
– det gör ofta underverk för ekonomin,
samtidigt som du etablerar sundare
finansiella vanor.
De här råden kan tyckas motsägelsefulla. Ska man skjuta upp köpbeslutet för att slippa känna panik över att
aldrig mer få köpa svindyra praliner,
eller ska man införa totalt köpstopp?
Det beror på hur just din hjärna är
funtad. Pröva dig fram!

Mänskliga hjärnor
Hur finansiellt hälsosamma beslut
fattar Stina Söderqvist själv? Med ett
skratt konstaterar hon att även hjärnforskare är utrustade med mänskliga
hjärnor, och faller ibland i samma
fällor som andra.
– Men är man medveten är det
lättare att undvika dem. Jag tror att
jag undviker de där småutgifterna och
jag tar lunchlåda med mig till jobbet
nästan varje dag.

VANLIGA MISSTAG
SOM SPARARE GÖR:
• Missa hur viktiga vardagens
småutgifter är (kaffe latte på
stan)
• Köpa saker man egentligen inte
bryr sig om (ofta kläder)
• Köpa saker för att grannen har
• Drabbas av optimism bias,
vilket gäller 80 procent av
befolkningen. Handlar om att
ha en övertro på sin ekonomi
i framtiden. ”Jag kan nog åka
på den där resan nästa år, även
om jag sparar mindre den här
månaden…”
• Inte våga ta risk, det vill säga
satsa på aktier, för det långsiktiga
sparandet. Den som blir rädd att
förlora sparpengar när börsen
går ner kan göra misstaget att ta
ut pengarna trots att lång spartid
återstår. Då missar man framtida
chans till uppgång.
Och så sparar hon till en Italienresa tillsammans med sina blivande
reskamrater.
– Det är roligt att spara i grupp,
jag ser vad andra lägger in och de ser
vad jag sparar. Då är det lättare att
hålla disciplinen och man blir peppad av varandra. Vi ska ju göra resan
tillsammans.
Läs mer på www.getdreams.com.
Stina Söderqvists kollega, kognitionsvetaren Elin Helander, har skrivit
boken ”Hjärnkoll på Pengarna”, (Roos
Tegnér 2017).
UPDATE PRIVAT NR 1 2018
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Resmål & Restips

Europa kryllar av festivaler i sommar
Svårt att komma på hur du ska använda
semestern? Här är ett tips: Åk runt på
festivaler i Europa! Utbudet är enormt. Du kan
resa i tiden och besöka en historisk festival,
vältra dig i mat och dryck, binge-titta på
teater och givetvis lyssna på underbar musik.
Ibland behöver du inte ens välja, utan kan bila, tågluffa eller ta husvagnen
runt till de olika evenemangen.
Europa har fördelen av att många länder har samma valuta, euro, men
glöm inte att exempelvis Schweiz, Danmark och Storbritannien har egna valutor. Det här är för övrigt sista sommaren som britterna är med i unionen.
Här har vi valt ut några festivaler ur den stora skörden. Vill du läsa om fler,
kolla till exempel på http://sv.allexciting.com/. Där finns all info du behöver,
samt en kalender som underlättar din planering.

FÖR DIG SOM VILL
DRICKA ÖL

Älskar du fyrverkerier
finns det bara ett ställe
att åka till i sommar:

FOCS DE BLANES.
VAR: Costa Brava,

Spanien
NÄR: 21-26 juli

FÖR DIG SOM
GILLAR FYRVERKERIER

Denna fyrverkeritävling har en lång historia
och har körts årligen
i nästan 50 år. Den
anses vara den största
fyrverkerifestivalen i
Spanien, och kanske i
hela Europa. Här mäter
sig de mest begåvade
pyrotekniska företagen
med varandra i färg-

sprakande shower om
cirka 20 minuter vardera. Platja de Blanes är
en populär träffpunkt
för att se spektaklet.
Fyrverkerierna
kretsar kring stenen ”Sa
Palomera”, som delar
stranden i två delar och
även markerar gränsen
mellan den gamla
staden och den nyare
där de flesta hotell
och campingplatser är
belägna.
Med tåg tar det
cirka 1,5 timme från
Barcelona eller en
timme med bil.

POBLENOU CRAFT BEER FESTIVAL
sen är Rambla de Poblenou/Passeig Calvell).
NÄR: 6-8 juli 2018.
ÖPPETTIDER: fre 16-00, lör 12-01, sön 12-22.

CRAFT BEER HELSINKI
VAR: Järnvägstorget i Helsingfors
NÄR: 5-7 juli 2018.

För dig som inte vill resa så långt arrangeras denna lite mindre
festival i Helsingfors för tredje året i rad.
Finland är kanske inte känt som öllandet nummer ett, men
här kan du prova drygt trettio finska och internationella bryggeriers öl och cider framställda på ett hantverksmässigt sätt. Givetvis
ackompanjerat av street food av varierande slag.
LÄS MER PÅ: craftbeerhelsinki.fi/in-english/
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WORLD BODYPAINTING
FESTIVAL
VAR: Goethepark i Klagenfurt am

Wörthersee, Österrike
NÄR: 12-14 juli
Festivalen är känd som världsmästerskapen
i kroppsmålningskonst och besöks årligen av
cirka 30 000 personer.
Festivalen bjuder inte bara på kroppsmålning i
olika tekniker utan är också en plats där du kan njuta
av live-konserter och dj:s, mode, mat och konst.
Det tar tre timmar att köra bil från München.
Närmaste flygplatser är Graz (130 km) eller
Saltzburg (150 km).
LÄS MER PÅ: bodypainting-festival.com/en/

FÖR DIG SOM VILL LYSSNA PÅ MUSIK:

VAR: Barcelona, Parc del Poblenou (adres-

Den gula tunnelbanelinjen 4 tar dig dit – hoppa
av vid hållplats Llacuna eller Poblenou.
Sommarvärme, food-trucks, levande musik och
närheten till havet gör denna festival till en som
ingen ölälskare vill missa. Bryggerierna kommer
från när och fjärran och bland deltagarna finns både
nationella och internationella bryggerier
LÄS MER PÅ: lafiradelpoblenou.com/en/

FÖR DIG SOM GILLAR
KROPPSKONST

FÖR DIG SOM
GILLAR
ITALIENSK MAT
STRAGUSTO INTERNATIONAL
STREET FOOD FESTIVAL
VAR: Trapani, Sicilien
NÄR: 25-29 juli

Handen på hjärtat: Vem gillar inte
italiensk mat? Den som reser till
Sicilien och tar sig till det pittoreska
fisktorget i Trapani kan få sitt lystmäte. Detta är en street food-festival
med delikatesser som avnjuts medan
man tittar ut över havet. Förutom de

regionala rätterna kan du njuta av
specialiteter från hela Italien.
Flyg exempelvis till Palermo,
hyr bil och kör i 45 minuter. Använd
sedan bilen för att köra runt på ön,
exempelvis till staden Marsala, känd
för sitt söta vin. Vill du inte ha bil går
det både tåg och buss från flygplatsen till Trapani. Följ skyltarna till
stadens centrum.
LÄS MER PÅ stragusto.it/en/

READING FESTIVAL

EXIT FESTIVAL

VAR: Richfield Avenue, Reading
NÄR: 24-26 augusti

VAR: Novi Sad, Serbien
NÄR: 12-15 juli

Detta är en klassiker som startade
redan 1971. Här på scenen har ikoner
som Nirvana, Red Hot Chili Peppers
och Foo Fighters spelat. Festivalen har
utvecklats från en ren rockfestival till
att bli en multifestival där alla möjliga
musikgenrer möts, som rock, punk, pop,
progressiv rock, metal, RnB, elektroniskt
och hip-hop musik. Några av artisterna i
år är: Fall Out Boy, Travis Scott, Kendrick
Lamar och Kings of Leon.
Festivalen bjuder även på kända komiker på scen samt visar både klassiska
och nya filmer mellan artisterna.

Vill du se och höra Grace Jones,
Ziggy Marley och David Guetta med
flera? Då ska du resa till Serbien i juli.
Platsen för festivalen är spektakulär;
Petrovaradinfästningen byggdes på
1600-talet på en kulle ovanför Donau
och brukade kallas ”Donaus Gibraltar”.
Exit hölls första gången år 2000 och
organiserades då av tre universitetsstudenter från Novi Sad som en protest mot Slobodan Miloševic-regimen.
Festivalen har två gånger utsetts
till Europas bästa festival och drar
omkring 200 000 besökare varje år.

LÄS MER OCH BOK A BILJETT PÅ:

LÄS MER OCH BOK A BILJETT PÅ:

readingfestival.com

exitfest.org/en
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Handla i butik

Handla på nätet

Fixa lånelöftet själv
innan du handlar

Nu tar näthandeln
av livsmedel fart

Med Self kan du som kund själv med några enkla knapptryck på
mobilen ansöka om ett lånelöfte, antingen hemma eller i butiken, och
få svar direkt på om köputrymmet är beviljat och klart.

E-handeln i Sverige fortsätter att växa, visar PostNords e-barometer
för första kvartalet 2018. Tillväxttakten var under kvartalet +17
procent. Helårsprognosen ligger på 15 procent.

De flesta har nog någon gång handlat på avbetalning och traditionellt
har kreditprövningen skett på plats i
butik. Förutom att det tar tid och kan
vara krångligt riskerar man också som
kund att få avslag på ansökan just
när man trodde att köpet var i hamn.
Inte längre. Vår betallösning Self ger
dig möjlighet att själv i lugn och ro
ansöka om ett lånelöfte redan innan
du kommer till affären.
– Den stora skillnaden med Self är
att du själv tar fram och ansöker om ett
lånelöfte via mobilen innan inköp. Du
kan göra det hemifrån, eller på plats i
butik, utan involvering av en säljare.
Namnet Self syftar till att du som
konsument får full kontroll och äger
18
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processen själv, säger Linus Bleiweiss,
produktutvecklare på Svea Ekonomi.
Tjänsten gör helt enkelt betal- och
lånelöftesprocessen mer kundinriktad.
Dessutom passar den vår tids köpvanor där många surfar runt på nätet
innan köp och jämför priser, leveranstider och betalmöjligheter. Hittar du
till exempel en soffa på nätet som du
vill köpa, och förutsatt att handlaren
är ansluten till Svea Ekonomi, kan du
enkelt via SMS-funktionen sätta igång
en ansökan om lånelöfte.
– Du skickar ett SMS och får tillbaka ett SMS med en länk till ansökan
där du fyller i belopp, personnummer
och telefonnummer. Sedan gör vi en
kreditbedömning, när den godkänns

BORNE

Linus Bleiweiss,
produktutvecklare på Svea Ekonomi.

Enligt e-barometern visar uppgången
inga tecken på att mattas. Snarare väntas
e-handeln få ytterligare skjuts nu när livsmedelshandeln på nätet tar fart. Tidigare
har just den sektorn varit eftersatt. Under
första kvartalet steg e-handeln inom
livsmedel med hela 30 procent, vilket var
den största ökningen av alla branscher
som redovisas i e-barometern. Uppgången
förklaras av den tekniska utvecklingen och
förändrat konsumentbeteende.
Men i absoluta tal är det fortfarande
bara ett par procent av hela livsmedelshandeln som sker digitalt. Det konsumenterna främst handlar via nätet är kläder
och skor (36 procent uppger att de har
näthandlat) följt av skönhetsprodukter (31
procent) och böcker (26 procent). Mer än
varannan bok säljs numera på nätet.
Svenskarna tycker om att e-handla
över gränserna. Inte mindre än 15 procent
uppger att de e-handlar från utlandet
varje månad. Största e-handelslandet är
Kina. Under första kvartalet uppger 35
procent att de har handlat därifrån under
den senaste månaden. Näst på listan över
e-handelsländer är Tyskland (24 procent)
och Storbritannien (23 procent).

ILLUS TRATION: ANN A WIND

”Self ger dig möjlighet
att själv i lugn och ro
ansöka om ett lånelöfte
redan innan du kommer
till affären.”

får du i lugn och ro välja vilket avbetalningsalternativ och vilken månadskostnad som passar bäst, säger Linus
Bleiweiss.
– Syftet är att förenkla för dig som
kund som då kan gå direkt till butiken
och hämta ut varan, eftersom du på
förhand löst finansieringen, säger han.
Tjänsten riktar främst in sig på
sällanköpshandel, till exempel möbler
och liknande större inköp, men även
servicebranschen som tandläkare,
skönhetssalonger, trafikskolor och
resebyråer. Med Self kan kedjor som
primärt har fysiska butiker, men även
en sida för e-handel, också erbjuda
kunder att ansöka om ett lånelöfte
direkt via hemsidan. Så skapas ett
sömlöst flöde mellan olika kanaler.
Som kund kan man spana in en produkt i webbshopen, göra en preliminär
beställning och sedan signera betalningen antingen via nätet eller i en
fysisk butik. Om du signerar lånelöftet
på en mobil enhet får butiken information om att en ny kund blivit beviljad
ett köputrymme.
– Många kunder upplever stora
fördelar med att kunna göra detta i
trygghet och på egen hand istället
för att leta upp en säljare i butik som
gör kreditansökan åt dem, säger Linus
Bleiweiss, och fortsätter:
– Själva betalningen ska aldrig
vara något hinder för köp.
Self använder Mobilt BankID som
autentiserings- och signeringsmetod
vilket säkrar hög säkerhet och användarvänlighet.

Källa: E-barometern

E-handelns tillväxt första kvartalet 2018
*Källa: D-food index Q1 2018, Svensk Digital Handel
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Här hittar du
Svea Ekonomi

Trondheim
Sastamala
Helsingfors

Hamar
Oslo

Tallinn

Solna

Göteborg
Åseda

Riga

Köpenhamn

Amsterdam
Reeuwijk

Karlsruhe
Zürich

Wiener Neudorf
Budapest

Belgrad

Solna
SE-169 81 Solna
Sverige
Evenemangsgatan 31
Tel: +46 8 735 90 00
Fax: +46 8 735 42 09

Göteborg
Box 2149
SE-403 13 Göteborg
Sverige
Otterhällegatan 12 B
Tel: +46 31 17 25 45
Fax: +46 31 711 18 16

Åseda
Box 116
SE-364 21 Åseda
Sverige
Sveavägen 1
Tel: +46 8 735 90 00
Fax: +46 474 716 68

www.sveaekonomi.se
info@sveaekonomi.se
Org. nr: 556489-2924
Säte: Stockholm

Följ oss i sociala media

