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Välkommen till det andra numret 

av Update Privat. Tidningen 

vänder sig till dig som vill veta 

mer om hur man bygger upp sin 

privatekonomi. 

I DET HÄR HÖSTNUMRET satsar vi extra på 
dig som är student, eller funderar på att bli 
det. 

DESSUTOM GÅR VI IGENOM vilka yrken 
som det är smartast att läsa till. En del 
yrken kräver många års utbildning och då 
blir studielånen höga. Men det visar sig att 
det också är dessa utbildningar som det 
lönar sig bäst att satsa på, eftersom lönen 
blir hög.

Det finns också anledning att kolla på 
arbetsmarknaden innan du bestämmer dig 
för en utbildning. Vi har listan på vilka 
yrken som kommer att vara efterfrågade 
om några år. 

EFTER UTBILDNINGEN – eller under tiden 
– måste man ha någonstans att bo. Vi har 
intervjuat SBAB:s nya boendeekonom 
Emma Persson, som berättar om hur du 
tänker klokt kring bostadslån.

FÖRBLUFFANDE MÅNGA UNGDOMAR har 
ordning och reda på sin ekonomi. Det ser 

vi i Svea Ekonomis egen statistik. 
Läs vår artikel om 90-talister-
na och hur det kommer sig 
att de är duktiga på att spara 
samtidigt som de älskar 
dyra handväskor. Dessa unga 

människor har en del att lära 
oss äldre om hur man undvi-

ker ekonomiska fällor. 
Läs artikeln!

Trevlig läsning!

Lennart Ågren 

Svea Ekonomis VD

En av den förra regeringens mest populära reformer försämras från och med 
årsskiftet. Det framgår av regeringens budgetproposition.

•  Under hösten får man dra av upp
till 50 000 kronor för Rot- och
Rut-tjänster per person och år. Från
och med 1 januari halveras den
summan till 25 000 kronor.

•  Vissa tjänster som tidigare omfat-
tats av Rut, ska inte längre göra det
från och med årsskiftet. Det gäller
tjänster som till exempel matlag-
ning, drinkblandning, städning och
poolrengöring, som anses vara ”icke
vardaglig”. 

•  Redan 1 augusti togs möjlighe-
ten att få Rut-avdrag för läxhjälp
bort. Däremot är det tillåtet att be
barnvakten (som omfattas av Rut)
att hjälpa barnet med läxorna,
förutsatt att läxläsningen inte utgör
mer än 10 procent av barnvaktens
arbetstid.

•  Även Rot-avdraget försämras från
1 januari 2016. Fram till dess gäller
subventionen 50 procent av arbets-
kostnaderna för renovering, om-
byggnad och tillbyggnad (rot), men
den gränsen sänks till 30 procent.

Du som har tänkt anlita hantverkare 
för att kunna utnyttja de mer generö-
sa reglerna under hösten – vänta inte 
för länge! Många hantverkare vittnar 
just nu om att de är fullbokade fram 
till nyår. 

Så här utnyttjas avdragen 
vi älskar
Rot-avdraget är en enormt populär 
reform bland de privatkunder som 
anlitar byggföretag. Sedan det inför-
des 2008 ökade antalet ansökningar 
med i snitt 500 000 stycken per år, 
men 2014 var ökningen hela 670 000. 

Rot-avdraget
År Utbetalt belopp 

(miljarder kr)
2009   3,4 
2010 13,2
2011 13,5
2012 14,4
2013 14,7
2014 17,0
2015 10,0 (uppgift i aug)

Rut-avdraget
År Utbetalt belopp 

(miljarder kr)
2009 0,3 
2010 1,3 
2011 1,8 
2012 2,2 
2013 2,5
2014 3,1
2015 2,0 (uppgift i aug)

Källa: Skatteverket

Höstbudgeten: Temanummer: 
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Så får du pengarna att 
räcka när du pluggar

Sänk dina matkostnader

Studenttider brukar vara bistra tider. Då gäller det att hålla i pengarna för att 
få dem att räcka längre. De goda råden här finns också att läsa i Svea Ekonomis 
broschyr ”Drömmen om ett eget liv” som tar upp mer om ekonomi för unga.

Ett enkelt sätt att styra upp sin var-
dagsekonomi under studenttiden är 
att sätta ett tidsbegränsat köpstopp. 
Det låter inte klokt, men det är 
faktiskt roligt! Alla pengar du sparar 
samlar du på ett särskilt konto. 

Gör så här: Varje gång du är på väg 
att ta upp plånboken eller kortet – 
tänk en gång till. Var det en latte du 
ville köpa på caféet? Vänd i dörren! 
Nu har du 25 kronor att sätta in på 
kontot. Sugen på ett par nya skor? 
Minst en tusenlapp på kontot om du 
avstår! Utekväll med kompisarna? 
Byt mot en myskväll i soffan, det är 
mycket billigare. Mellanskillnaden 
åker in på kontot. 

Kickstart
En månad eller två med köpstopp 

kan göra underverk för 
din ekonomi. Du får en 
kickstart på ett helt nytt 
beteende – för det kommer 
att dröja innan du är tillba-
ka i dina gamla vanor. Om 
någonsin. 

Nästa åtgärd är att ren-
sa bland dina fasta kost-
nader. Se över räkningarna 
för telefon och bredband 
och – om det går – byt till 
billigare tjänster. 

Utelunch är en lyx som 
få studenter kan unna sig. 
Du kan spara minst en tu-
senlapp på att ta med dig 
matlåda. Varje månad!

Rensa garderoben
Kläder och accessoarer 

slukar massor med pengar. Ett första 
tips är att rensa garderoben för att 
se vad du faktiskt har därinne som 
är glömt. Sätt in en bra lampa, så ser 
du! Det du inte vill ha – släng eller ge 
bort. 

Se till att allt du behåller hänger 
ihop, det vill säga går att kombinera 
med varandra. Tänk på att det allra 
trendigaste modefolket ofta klär sig 
superenkelt – till exempel alltid jeans 
och tröja. De har några par jeans, 
några tröjor och skjortor av olika fin-
hetsgrad, sen varierar de med väskor 
och skor. Några plagg är dyra och 
håller hög kvalitet, andra är billiga. 
En tumregel säger att du under 80 
procent av tiden använder 20 procent 
av din garderob. Tänk på det innan du 
impulsköper nästa top!

Ett annat sätt att skaffa sig en 

Studenter & Ungdomar

Sätt av 1 500–2 000 kronor i
månaden på ett livsmedelskort. 

Då vet du hur mycket du har att röra dig 
med. När du sedan handlar - fall inte 
för frestelsen att köpa färdigmat för att 
den verkar billig. Det är alltid bättre att 
laga sin egen mat från scratch och det 
är också godare. Med ett undantag – det 
finns många olika typer av färdigkokta 
linser och bönor som är både goda och 
prisvärda. 

1
Rotfrukter är en annan klassiker för 
den som är ekonomisk. Billiga, goda 

och nyttiga. Världens enklaste och godas-
te sopprecept lyder så här: Skala några 
rotfrukter (t ex morot, palsternacka och 
rotselleri) plus en bit purjo. Lägg i kastrull, 
fyll på med vatten tills det nästan täcker 
och lägg i en hönsbuljongtärning. Krydda 
med torkad dragon. Koka till rotsakerna är 
mjuka och mixa med mixerstav. 

2

Gör listor innan du
går och handlar, för 

att inte falla för frestelser 
vid kassan. Eller klicka hem 
det du behöver från nätet!

4

Vill du verkligen 
spara pengar – 

minska på proteiner som 
kött och ost. Du behöver 
definitivt inte äta kött 
varje dag för att må bra, 
knappt ens en gång i 
veckan. På kuppen får du 
bättre hälsa och gör en 
insats för klimatet. 

3

Lite kött vill många ändå ha, och då 
gäller det att inte falla för frestel-

sen att köpa det billigaste köttet, till ex-
empel importerat fläskkött för 29 kr kilot. 
Det är för billigt. Grisarna har mått dåligt 
och köttet är inte bra. Satsa på ekologiskt 
kött, men då helst bitarna från djurets 
framdel och inte det dyra bakdelsköttet. 
Högrev och bog är exempel på framdel-
skött. De passar bra att långkoka i grytor 
och det som blir över kan man frysa in. 

5

Fyll inte frysen med en 
massa överbliven mat 

som du kastar efter ett tag. 
Märk alla byttor och påsar 
ordentligt så att du vet vad 
som är i och hur gammalt det 
är. Och glöm inte ta ut mat 
från frysen för att använda till 
lunch eller middag. 

6

personlig garderob är att köpa och 
sälja i second hand-affärer – det finns 
allt fler som även har herrkläder. Du 
går dit med en laddning och byter till 
andra plagg. Efter några månader 
gör du om manövern. Eller haka på 
den senaste trenden: hyr dina kläder! 
Då kan du gå i märkeskläder jämt 
utan att ruinera dig. 

Spara inte på tandläkaren
En sak du INTE ska spara på är tand-
läkarbesöket varje år. Har du felfria 
tänder kostar besöket under tusen-
lappen – betydligt mindre än vad 
många är beredda att betala frisören. 

Drömmen om ett eget liv, 
delar Satu Goldbech från 
Svea Ekonomi ut under 
sina föredrag om privat-
ekonomi, som hon håller 
på Gymnasieskolor. Läs 
mer på sidan 22 om hur du 
får kontakt med Satu.
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Bostadslån för NYBÖRJARE
Många nya bostadslåntagare är unga och har aldrig upplevt 
annat än låg ränta. Men det kan ändra sig, och då gäller det att 
ha tänkt rätt när lånet togs.

Emma Persson är helt ny som bo-
endeekonom på det statliga bolå-
neinstitutet SBAB. Hon är erfaren 
privatekonom och van att svara på 
frågor kring bolån och bostadsköp. 

Just nu är räntan, alltså priset på 
bostadslån, lägre än någonsin tidigare. 
Det innebär att det är billigt att låna 
pengar. Det är en av anledningarna till 
att priserna på bostäder har stigit så 
brant. En annan anledning är att det på 
många håll råder brist på lägenheter. 

Räntenivån påverkar 
din ekonomi
Räntenivån gör stor skillnad för din 
privatekonomi. Om du lånar 1 miljon 
till 3 procents ränta blir din månads-
kostnad 1 750 kronor exklusive amor-

tering och inklusive den 30-procen-
tiga avdragsrätten (läs mer om det 
på sidan 9). Fördubblas räntan till 6 
procent hamnar din månadskostnad 
på 3 500 kronor. 

– Mycket tyder på att räntorna
kommer att ligga kvar på låg nivå i 
några år till. Men det innebär inte att 
man ska skuldsätta sig lättvindigt, 
eftersom räntorna ändå kan stiga. 
Då vill man ändå ha råd att bo kvar, 
säger Emma Persson.  

Har du råd
Den stora utmaningen just nu för 
unga personer som försöker ta sig 
in på bostadsmarknaden är att hitta 
en bostad de har råd med. Enligt 
Finansinspektionens regler måste 
man betala 15 procent av bostadens 
värde kontant – det går alltså inte att 
låna hela summan. 

– Det innebär att det i snitt krävs
att man har sparat ihop 300 000 –  
400 000 kronor, såvida man inte har 
föräldrar som kan rycka in, säger 
Emma Persson. 

Ha tålamod och avstå från lyx
Det där med hur man ska bära sig åt 

för att spara så mycket pengar, är 
en av de vanligaste frågorna 

hon får. 
– Börja tidigt, var konse-

kvent, lär dig att avstå från 
sådant som dyra utlands-
resor och kläder, och ha 
tålamod, säger hon. 

Bundet eller rörligt
När du väl har fått ditt lån 

för en eventuell ränteuppgång genom 
att göra en egen budget med en högre 
ränta. Mellanskillnaden kan du anting-
en spara eller amortera, säger Emma 
Persson. 

Amortera är detsamma som att 
betala av på lånet. I Sverige har vi 
en tradition av att amortera lite. Ett 
bostadslån löper ofta på 40 eller 50 år, 

vilket i praktiken innebär att många 
aldrig betalar av sin bostad helt och 
hållet. Men om du amorterar en 

eller ett par tusenlappar i månaden, 
minskar du din skuld, vilket gör dig 
ekonomiskt starkare på sikt. 

– Amortering är ett disciplinerat
sparande. Pengarna går visserligen till 
banken, men du minskar din skuld. Och 
du kan inte göra av med pengarna på 
annat, säger Emma Persson. 

Just nu förbereder regeringen ett 
förslag om att nya bolåntagare ska 
tvingas amortera. Se artikel på sidan 
21 i tidningen. 

DET HÄR ÄR 
RÄNTA: 
1.  Ränta är priset på pengar. Om du 

tar ett lån tar långivaren en sum-
ma varje månad som betalning. 

2.  Räntan på bostadslån kan skifta 
starkt mellan olika tidsperioder. 
Nu är den rekordlåg och kan 
ligga så lågt som drygt 1 procent 
hos en del banker. På 90-talet låg 
den på 13-14 procent. 

3.  Vilken bolåneränta just du får 
beror på hur ”bra” kund du är hos 
banken. Ju bättre ekonomi du 
har, desto lägre risk är det att du 
inte kan betala tillbaka och då 
sjunker räntan. 

4.  Räntan är faktiskt ännu lägre än 
den ser ut: Du har också rätt att 
dra av 30 procent (upp till ett 
tak) av din räntekostnad från din 
skatt. Politikerna diskuterar just 
nu att långsamt ta bort rätten till 
ränteavdrag.

Studenter & Ungdomar

kommer nästa fråga: Ska man binda 
lånet, det vill säga vara säker på att 
räntan ligger kvar på en viss nivå under 
några år, eller ska man ha rörlig ränta? 
Det senare innebär att den kan ändras 
något från månad till månad. Hur du 
väljer beror lite på din personlighet. 

– Den som är försiktig och vill
vara säker på sin ekonomi kan välja 
att binda hela eller delar av lånet. 
Man kan se det som en försäkring, 
säger Emma Persson. 

Tittar man i backspegeln de senas-
te decennierna har dock de som valt 
rörlig ränta till slut betalat mindre för 
sina lån än dem som har bundit. Men 
eftersom ingen kan se in i framtiden är 
det något av en chansning. 

Bundet kan bli dyrt
Ett problem med att binda lånet är 
att du inte får betala av det innan 
bindningstiden har gått ut. Gör du det 
kan banken kräva ränteskillnadser-
sättning, och det kan bli dyrt. 

– Det här ska man tänka på när
man är ung, eftersom många rätt 
snart vill sälja sin etta och köpa en 
tvåa. Har man bundit sitt lån och vill 
betala av det i samband med att man 
säljer och köper en ny lägenhet, kan 
man tvingas betala ränteskillnads-
ersättning till banken, säger Emma 
Persson. 

Väljer du rörligt är du fri att 
betala på lånet när du vill. Det kan du 
utnyttja nu när räntorna är låga. 

Planera för högre ränta
– Om du lyckas få en riktigt låg
bolåneränta, så kan du förbereda dig

”Börja spara tidigt, var konsekvent, lär dig 
att avstå från sådant som dyra utlandsresor 

och kläder, och ha tålamod.”

Emma Persson  
boendeekonom  
på det statliga  
bolåneinstitutet  
SBAB
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BLIR DU LÖNSAM, LILLE VÄN?
Om du utbildar 
dig till ditt 
drömyrke –  
hur lång tid  
tar det innan 
du har tjänat 
igen kostnaden 
för utbildning-
en? Saco har 
svaret.

kostnaden, ligger yrken som läkare, 
systemvetare, ekonom samt ytter-
ligare yrken som inte får plats i vår 
tabell (vill du veta mer, surfa in på 
www.saco.se och sök på livslön). 

I botten
I botten ligger yrken som biolog och 
bibliotekarie. Några yrken, som sjuk-
sköterska och socionom, ligger precis 
på gränsen.

Är livslönen något man ska tänka 
på när man väljer yrke? Det tycker 

Utbildningar som ger högre 
livslön än enbart gymnasium: 
Utbildning Tjänat in 

utb kostn 
vid ålder

Livslön efter  
skatt 
(miljoner kr)

Läkare 31 22,7
Systemvetare 32 20,1
Civilingenjör 32 20,1
Ekonom 32 20,0
Jurist 33 20,0
Tandläkare 33 17,8
Arkitekt 50 15,7
Sjuksköterska 69 14,1

Utbildningar som ger lägre 
livslön än enbart gymnasium: 
Utbildning Tjänat in 

utb kostn 
vid ålder

Livslön efter 
skatt  
(miljoner kr)

Biolog Aldrig 13,8
Social omsorg Aldrig 13,5
Lärare  
(låg/mellan) Aldrig 13,0

Arbetsterapeut Aldrig 12,8
Bibliotekarie Aldrig 12,7
Tandhygienist Aldrig 12,7
Konstvetare Aldrig 12,5

• Förutsättningar för båda tabellerna: Alla utbildningar är minst tre år långa och 
påbörjas direkt efter gymnasiet, det vill säga vid 19 års ålder. Livslönen (inkl pension) 
beräknas upp t o m 85 års ålder. Källa: Saco

Som ett gränsmått har Saco använt 
gymnasieutbildningen. I den första 
tabellen ger yrkena högre livslön än 
om man bara hade gått gymnasiet. 
Den som väljer yrkena i den andra 
tabellen är lönen så låg och utbild-
ningen så hög, att utbildningen inte 
lönar sig jämfört med att söka jobb 
direkt på gymnasiebetyget. 

I topp
I topp, det vill säga högst livslön och 
snabbast intjäning av utbildnings-

Nyckelordet som Sacos utredare 
använder är livslön. Det talar om 
hur mycket man tjänar genom hela 
livet i olika yrken, och vid vilken 
ålder man har tjänat in utbildnings-
kostnaden. I den ena av tabellerna 
här intill kan du se några exempel 
på yrken som ger så hög lön att ut-
bildningen lönar sig, och hur snabbt. 
I den andra tabellen hittar du 
exempel på utbildningar till yrken 
där lönen är så låg att man aldrig får 
igen pengarna. 

Thomas Ljunglöf, 
expert på akademi-
kerförbundet Saco

faktiskt inte Thomas Ljunglöf, expert 
på akademikerförbundet Saco. 

– Jag hoppas ungdomar väljer
yrke efter intresse i första hand. 
Den som väljer en yrkesutbildning 
som han eller hon egentligen inte 
är intresserad av, riskerar att inte bli 
särskilt framgångsrik. Och då blir ju 
lönen därefter, säger han. 

Thomas Ljunglöf understryker 
att statistiken visar ett genomsnitt, 
och att det i de flesta yrken finns 
möjlighet att tjäna mer om man gör 
karriär samtidigt som det även finns 
en risk att hamna under snittet. En 
sjuksköterska kan exempelvis bli 
klinikchef. Och även om en sjukgym-
nast inte har så hög livslön, kan det 

yrkeslivet ändå bli väldigt roligt. 

Traditionella kvinnoyrken 
i botten
Saco har gjort livslöneundersökning-
ar sedan 1963, och det har alltid varit 
yrken som läkare, jurist och ekonom 
som har legat i topp, medan traditio-
nella kvinnoyrken inom kommuner 
och landsting långt ner. Han tror inte 
att det kommer att ändra sig framö-
ver. Däremot har han märkt tenden-
ser till förbättringar inom vissa yrken. 

– Nu lovar ju regeringen extra-
pengar till lärarlöner, och socialse-
kreterarna har börjat mullra. Men det 
behöver hända mer med de traditio-
nella kvinnoyrkena, säger han. 

” I topp, det vill säga högst livslön och snab-

bast intjäning av utbildningskostnaden, 

ligger yrken som läkare, systemvetare, 

ekonom samt ytterligare yrken som inte får 

plats i vår tabell (vill du veta mer, surfa in 

på www.saco.se och sök på livslön).” 
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HÄR ÄR YRKENA värda att satsa på
Den som funderar på en utbildning har anledning 
att hålla koll på hur arbetsmarknaden för just det 
yrket kommer att se ut om några år.  
Här har Saco gjort en prognos.  

DET KOMMER ATT VARA ONT 
OM PERSONER MED  

DESSA YRKEN ÅR 2019
Arbetsterapeut

Audionom 

Biomedicinsk analytiker 

Cytodiagnostiker 

Datavetare 

Djursjukskötare 

Inredningsarkitekt 

Kemist 

Lärare – yrkeslärare i gymnasieskolan 

Lärare – grundlärare mot förskoleklass 
och årskurs 1–3 eller årskurs 4–6 

Matematiker och statistiker 

Naturvetare inom arbetsmiljö 

Naturvetare inom trädgård och landskap

Planeringsarkitekt 

Receptarie

Skolledare 
Källa Saco

KONKURRENSEN OM JOBBEN 
KOMMER ATT VARA STOR  
INOM DESSA YRKEN 2019

Beteendevetare

Biolog 

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturyrken 

Samhällsvetare 

Veterinär 
Källa Saco

Studenter & Ungdomar
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Siffrorna visar hur antalet personer 
mellan 18 och 25 år som öppnat konto hos 
Svea Ekonomi har stigit de senaste åren. 

2005 tillhörde bara 241 personer denna 
åldersgrupp och de hade satt in totalt 
nära 16 miljoner kronor. 2015 har antalet 
unga sparare stigit till 1 526 personer med 
ett sammanlagt sparkapital på  
76 miljoner kronor.        (Källa: Svea Ekonomi)
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KLIRR I KASSAN 
väcker generation Y 
Generation Y, eller 90-talisterna, 
kommer att skaka om ekonomin. 
De är nämligen duktiga på allt: 
både spara och spendera.

Egentligen är generation Y en mycket större grupp än 
bara 90-talister. Sociologer brukar räkna in alla som är 
födda mellan 1985 och 2009 till generation Y. Men av dem 
är 90-talisterna extra intressanta eftersom de just nu är på 
väg in i arbetslivet och börjar tjäna egna pengar. De äldsta 
fyller 25 år i år och redan märks det att de ser annorlunda 
på pengar än vad tidigare generationer har gjort. 

Per-Åke Jansson är en av tre personer som driver företaget 
Jobbkompaniet-rekrytering-coachning-bemanning AB, 
som har som affärsidé att anställa unga människor för 
att sedan lotsa dem ut i arbetslivet. Han är upphovsman 
till en undersökning där han har sammanställt resultatet 
av en lång rad rapporter om hur dessa ungdomar tänker. 
Rapporter han har kompletterat med egna intervjuer. Syf-
tet var att få svar på frågorna: Vad vill de, vad kan de och 
hur kan arbetsgivare attrahera dem? Han betonar att det 
han har kommit fram till är mycket generellt. 

Ingen slarvig generation
När det gäller 90-talisternas syn på pengar har Per-Åke 
Jansson kommit fram till att det här inte är någon slarvig 
generation, om någon trodde det. Visst har de en förkärlek 
för märkeskläder och visst köper de tre gånger så dyra 
handväskor som deras mammor ens har vågat känna på.

– Konsumtionsmönstren har ändrats de senaste åren. 
Unga personer lägger mer pengar än tidigare generatio-
ner på kläder och resor. En modern människa är van att 
visa upp hur hon ser ut och vad hon gör.

Men samtidigt är ansvarsfullhet ett hedersord för 
90-talisterna. Trots att de inte har fått någon undervisning 
i privatekonomi i skolan, är de intresserade och obser-
vanta. Genom att lyssna på sina föräldrar och jämföra sin 
familjs situation med sina kompisars, lär de sig en hel del. 
Detta är förmodligen den första generationen som tänker 
på sin pension redan när de tar sina första steg på arbets-
marknaden. 

Kompetens viktig

Hög lön är alltså viktigt. Vill man både spara och slösa 
behöver man en rejäl kassa. Ett plus i lönekuvertet är 
dessutom ett bra kvitto på att chefen tycker att man har 
gjort rätt. Titlar och hierarkier intresserar däremot inte, 
däremot kompetens, både egen och andras. Viktigt är 
också att ens arbetsinsats verkligen gör skillnad och inte 
är meningslös. 

Ändå betyder pengar inte allt. Är arbetsplatsen inte 
trevlig är risken stor att de unga medarbetarna slutar, helt 
enkelt. Det gör de ändå förresten – snittiden på ett jobb 
är numera fyra år. Det innebär att de oftare än tidigare 
generationer är ute på arbetsmarknaden för att hitta nytt 
jobb. Då är det nya företagets varumärke ett viktigt krite-
rium när de ska välja. För att ett varumärke ska betraktas 
som starkt bör det vara laddat med emotionella argument 
snarare än rationella. ”100 procent bomull” går inte hem 
längre, däremot ”Fair Trade”. 

Individen är kung
Kläder är av yttersta vikt för generation Y, men dresskoder 
förstår de sig inte på. Varför krävs det plötsligt slips i vissa 
sammanhang? Uniformsyrken, som var så populära bland 
så sent som på 70-talet, är inte inne längre. Nu är individen 
kung, och ingen vill längre se exakt ut som någon annan. 

Belopp

Antal
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Villapriserna 10 procent 
upp det senaste året
Priserna på villor steg med i snitt 10 procent i Sverige 
under 12-månadersperioden fram till den 14 september 
2015. Stockholms län och Gotland låg i topp. Inget län 
visar sjunkande siffror. 

Galna priser på borätter
Priserna på bostadsrätter har stigit 12 procent i snitt under 
12-månadersperioden fram till 14 september. Men jämfört
med villamarknaden är skillnaderna större. Örebro län vi-
sar en uppgång i bostadsrättspriserna med hela 35 procent,
medan priserna i Kalmar har sjunkit med 4 procent.

Statistik

Län Antal 
objekt 

Köpe-
summa 

Kr/kvm K/T  PU3 PU12

Hela riket 11863 st 2454 tkr 19289 1,75 1% 10%

Blekinge län 237 st 1494 tkr 12178 1,53 2% 5%

Dalarnas län 476 st 1536 tkr 12829 1,84 5% 9%

Gotlands län 86 st 2148 tkr 19719 1,76 8% 15%

Gävleborgs län 478 st 1427 tkr 11804 1,77 1% 12%

Hallands län 469 st 2725 tkr 21151 1,68 0% 8%

Jämtlands län 121 st 1803 tkr 14135 1,78 4% 5%

Jönköpings län 494 st 1751 tkr 13111 1,69 1% 9%

Kalmar län 453 st 1344 tkr 11316 1,55 -1% 2%

Kronobergs län 193 st 1599 tkr 12562 1,68 6% 12%

Norrbottens län 353 st 1536 tkr 12822 2,07 -3% 7%

Skåne län 1927 st 2529 tkr 18721 1,58 3% 8%

Stockholms län 1443 st 4926 tkr 38210 1,85 2% 17%

Södermanlands län 417 st 2192 tkr 17629 1,72 0% 10%

Uppsala län 449 st 2954 tkr 22797 1,83 0% 11%

Värmlands län 423 st 1265 tkr 10250 1,66 -2% 3%

Västerbottens län 274 st 1926 tkr 15113 2,04 5% 13%

Västernorrlands län 335 st 1393 tkr 11041 1,93 9% 11%

Västmanlands län 400 st 1965 tkr 15722 1,75 1% 12%

Västra Götalands län 1942 st 2594 tkr 20971 1,77 1% 12%

Örebro län 405 st 1690 tkr 13761 1,8 0% 10%

Östergötlands län 488 st 2195 tkr 17935 1,83 4% 8%

Senast uppdaterad: 14 september 2015
Källa: Mäklarstatistik

Län Antal 
objekt 

Köpe-
summa 

Kr/kvm PU3 PU12 PU12

Hela riket 21380 st 2007 tkr 32611 -5% 12% 10%

Blekinge län 168 st 825 tkr 13328 3% 20% 5%

Dalarnas län 324 st 847 tkr 13339 5% 25% 9%

Gotlands län 111 st 1754 tkr 29939 12% 34% 15%

Gävleborgs län 409 st 900 tkr 14542 1% 25% 12%

Hallands län 356 st 1695 tkr 24329 4% 14% 8%

Jämtlands län 245 st 1194 tkr 18363 -7% 15% 5%

Jönköpings län 381 st 1161 tkr 18161 9% 24% 9%

Kalmar län 307 st 799 tkr 12811 -9% -4% 2%

Kronobergs län 170 st 1455 tkr 20141 13% 24% 12%

Norrbottens län 409 st 1225 tkr 18505 13% 19% 7%

Skåne län 3169 st 1374 tkr 20365 5% 12% 8%

Stockholms län 7619 st 3049 tkr 51471 2% 14% 17%

Södermanlands län 524 st 1057 tkr 14609 -5% 18% 10%

Uppsala län 1183 st 2048 tkr 34884 8% 14% 11%

Värmlands län 331 st 991 tkr 16224 13% 28% 3%

Västerbottens län 418 st 1300 tkr 20952 13% 15% 13%

Västernorrlands län 386 st 744 tkr 11507 -13% 26% 11%

Västmanlands län 593 st 991 tkr 14885 -5% 14% 12%

Västra Götalands län 2929 st 1876 tkr 29110 -4% 17% 12%

Örebro län 512 st 1371 tkr 20347 3% 35% 10%

Östergötlands län 836 st 1311 tkr 21176 8% 8% 8%

Senast uppdaterad: 14 september 2015
Källa: Mäklarstatistik

•  Detaljhandeln i Sverige omsatte 610 miljarder kronor
under år 2014.

•  Jämfört med år 2013 steg omsättningen i detaljhan-
deln i Sverige med 2 procent.

•  Stockholm har den högsta omsättningen av alla kom-
muner med cirka 65 miljarder kronor, vilket motsvarar
närmare 11 procent av omsättningen i riket.

•  Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans
för närmare 21 procent av omsättningen i riket.

•  Starkast utveckling i detaljhandeln i riket år 2013/2014
hade Storumans kommun (Västerbottens län) med en
tillväxt om 19 procent, vilket motsvarar en ökning med

76 miljoner kronor. Knivsta (Uppsala län) och Borlänge 
(Dalarnas län) hade en tillväxt om 18 respektive 14 
procent, vilket motsvarar 56 respektive 574 miljoner 
kronor.

•  Detaljhandeln i Sverige sysselsätter cirka 248 000 per-
soner, vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet
sysselsatta i riket. Källa: HUI

SÅ STOR ÄR SVENSK DETALJHANDEL

Aktuella räntor hos SveaDirekt: 
Sparkonto: 0,7 procent från första kronan.

Kapitalkonto: 1,0 procent, bindningstid 12 månader. 

Lån: Från 4,9 procent

Det räcker inte 
alltid att den 
blivande kunden 
säger att 
pengarna 
kommer från 
försäljning av  
hus eller aktier. 
– Ofta behöver
vi se papper på 
försäljningen, 
säger Helena 
Arkenson. 

BLIVANDE KUND? 
Svara först på några frågor!
Den som sätter in pengar på konto måste 
vara beredd på att svara på en hel del 
frågor. Det beror på att de lagar som rör 
penningtvätt och antiterror har skärpts. 
Svea Ekonomis chefsjurist Helena Arkenson 
förklarar. 

Redan 2009 kom ett EU-direktiv om att 
banker och andra finansinstitut måste 
vara säkra på vilka deras kunder 
egentligen är. Sedan dess har lagarna, 
bland annat penningtvättlagen och 
antiterrorlagen, skärpts flera gånger. 

– Det ligger på Svea Ekonomi att ta
reda på att en kund som vill öppna
konto och göra transaktioner verk-
ligen är den han eller hon säger sig
vara. Många reagerar på det, men det
handlar inte om att vi vill misstänk-
liggöra någon, utan om att vi måste
följa de regler som gäller, säger
Helena Arkenson.

Förutom att banken eller finansin-
stitutet måste vara säker på kundens 
identitet, måste den också ta reda 
på varifrån pengarna som sätts in 
kommer, om de väntas in regelbun-
det på kontot (som lön) eller om det 
handlar om en engångssumma från 
till exempel en husförsäljning. 

Det räcker inte alltid att den 
blivande kunden säger att pengarna 
kommer från försäljning av hus eller 
aktier. 

– Ofta behöver vi se papper på
försäljningen, säger Helena Arkenson. 

Försöka spåra korruption
När detta är klart, får kunden ytterli-
gare frågor. Det handlar om dem som 
har eller haft politiska åtaganden eller 
som exempelvis är eller har varit högt 
uppsatta domare - och deras anhöriga. 

– Anledningen är att försöka
spåra korruption, förklarar Helena 
Arkenson. 

Vad det handlar om är att bank-
tjänstemannen måste få en bild av 
sin kund, veta vem han eller hon 
är och varifrån pengarna kommer. 
Utan denna kartläggning finns det 
risk att kriminella använder svenska 
bankkonton för att tvätta pengar el-
ler för att finansiera annan kriminell 
verksamhet. 

Ett steg längre
För företagskunder gäller samma 
procedur som för privatpersoner, 
men här måste banken eller finan-
sinstitutet dessutom gå ett steg 
längre. 

– Vi måste ta reda på vilka
som äger företaget. Gäller det ett 
dotterbolag, måste vi veta vilka som 
står bakom moderbolaget. I Sverige 
finns inga register över alla företag-
sägare, så det här kan kräva en del 
arbete, säger Helena Arkenson. 

Det innebär att Svea Ekonomi inte 
får ingå avtal med ett företag, till 
exempel om regelbundna utbetal-
ningar, innan det står helt klart 
vilka som äger en större del av 
kundföretaget. 

Svea Ekonomis  
chefsjurist  
Helena Arkenson
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19UPDATE PRIVAT NR 2 201518 UPDATE  PRIVAT NR 2 2015

Här är dina  
NYA PENGAR!

”De gamla sedlarna gäller fram till och 
med den 30 juni 2016, därefter blir de 
ogiltiga som betalningsmedel.”

I år och nästa år får Sverige 
helt nya sedlar. Hädanefter 
kommer du att mötas av bland 
andra Greta Garbo, Astrid 
Lindgren och Ingmar Bergman 
när du öppnar plånboken. Här 
är tidsplanen.

Men man kommer inte att växla in 
sedlar, utan sätter in beloppet på ett 
konto i banken.

Distributionen av nya sedlar kom-
mer att i första hand att ske genom 
uttagsautomaterna och i handeln. 
Många butiker måste byta ut eller 
uppgradera sina kontanthanterings-
system, alltså maskinen som spottar ut 
växelpengar när du betalar kontant. 

Betalningar sker till  
80 procent med kort
I dag sker 80 procent av betalning-
arna i butik med kort, men andelen 
kontantbetalningar kommer att öka 
under en period i samband med 
sedelbytet, spår Bengt Nilervall.

Totalt uppskattar Svensk Handel 
att sedelbytet kommer att kosta han-
deln omkring 1 miljard kronor. 

Nästa sedelbyte äger rum den 
1 oktober 2016. Då kommer nya 
100- och 500-kronorssedlar. Gamla 
hundralappar och femhundralappar 
blir ogiltiga som betalningsmedel 
den 1 juli 2017. 

Även mynten kommer att bytas ut 
den 1 oktober 2016, dessutom kom-
mer den gamla tvåkronan tillbaka. 
Det är bara tiokronan som blir kvar 
som den ser ut i dag. 

Kommer pengarna att ta slut?
Allt fler föredrar att betala med kort. 
Frågan är om kontanterna kommer 
att finnas kvar i framtiden. Update 
Privat har talat med en forskare i 
betalsystem som ger besked.

Allt fler bankkontor tar bort sin 
kontanthantering. Det händer också 
att såväl butiker, muséer och till och 
med en del sjukhus betackar sig för 
kontanter. Så frågan är: När kommer 
kontanter att inte längre vara giltiga 
som betalningsmedel? 

– Det kommer säkert att dröja 
många år, säger Niklas Arvidsson, 
som är universitetslektor och docent 
vid KTH och forskar om innovation i 
betalsystemet.

De nuvarande sedlarna har 
funnits i omkring 30 år och de nya 

kan komma att finnas lika länge, spår 
han, alltså till omkring 2040-45. 

Säkerhetsaspekter
Att byta sedlar är ett stort och viktigt 
beslut, och bakom det ligger säker-
hetsaspekter. Om de nya sedlarna finns 
kvar i 30 år, måste sedan ett politiskt 
beslut om att ge ut nya sedlar eller 
att faktiskt inte längre ge ut svenska 
kontanter att tas omkring 2030-35. 

– Marknaden, alltså konsumenter-
na, bestämmer hur mycket kontanter 
som används, men det är politikerna 
som bestämmer om de ska avskaffas, 
säger Niklas Arvidsson. 

Sedel- och myntfack snart 
överflödiga 
Mängden kontanter sjunker i Sverige, 
och till stor del är det konsumenterna 
som driver utvecklingen trots att vi 

SÅ VET DU OM 
SEDELN ÄR ÄKTA
1.  På alla nya sedlar finns en bild 

uppe till höger på något som 
har anknytning till personen på 
sedeln. 200-kronorssedeln med 
Ingmar Bergman har exempelvis 
en filmklappa som motiv och den 
nya tjugan med Astrid Lindgren 
har en bok. 

2.  Genom att vicka på sedeln skiftar 
bilden färg gradvis mellan gult 
och grönt.

3.  På valörerna 100, 200, 500 och 
1 000 kronor finns ett säkerhets-
band till vänster på sedeln med 
bilder som rör sig och växlar 
motiv mellan ”KR” och en kunga-
krona när du vickar på sedeln.

4.  Det finns fler säkerhetsdetaljer 
på de nya sedlarna. Om du lad-
dar ner Riksbankens app ”Kolla 
pengarna” får du veta allt du 
behöver om sedelbytet och alla 
säkerhetsdetaljer. Inte nog med 
det – om du riktar mobilkameran 
mot en sedel får du höra självaste 
Riksbankschefen Stefan Ingves 
berätta vilken valör det är och 
hur länge sedeln är giltig.

Största nyheten är den nya valören 
200-kronorssedeln. Den pryds av 
regissören Ingmar Bergman och an-
ledningen till att Riksbanken väljer 
att införa en sedel mittemellan 100 
och 500 kronor är att man hoppas att 
det ska minska antalet sedlar både i 
plånböckerna och handeln. 

De första nya sedlarna har redan 
kommit ut. Sedelbytet inleddes den 1 
oktober då nya 20-, 50-, 200- och  
1 000-kronorssedlar kunde börja an-
vändas. De gamla sedlarna gäller fram 
till och med den 30 juni 2016, därefter 
blir de ogiltiga som betalningsmedel. 
Däremot kan de sättas in på bankkonto 
till och med den 31 augusti 2016. Efter 
detta datum tar Riksbanken 100 kronor 
för att lösa in ogiltiga sedlar. Mynt 
växlar man däremot inte in.

– Observera att det är 100 kronor 
per växlingsärende, inte 100 kronor 
per sedel, säger Susanne Meyer Sö-
derlind, presskontakt på Riksbanken.

Riksbanken tar emot  
alla gamla sedlar
Hon berättar att det stadigt kommer 
in gamla ogiltiga sedlar till Riks-
banken. Många gånger är det från 
dödsbon där de efterlevande hittar 
pengar som upphörde att gälla för 
länge sedan. Men Riksbanken tar 
emot dem oavsett hur gamla de är. 

Den som går till banken för att 
byta gamla sedlar mot nya riskerar 
att mötas av kalla handen. 

– De banker som fortfarande han-
terar kontanter kommer i första hand 
att hjälpa sina egna kunder, säger 
Lena Barkman på Bankföreningen. 
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samtidigt hör att vissa grupper vill ha 
kvar kontanterna. De nya elektronis-
ka betalsätten har gjort att plånbo-
kens sedel- och myntfack snart kan 
vara överflödiga. 

– Paradoxalt nog kan ett sedelby-
te leda till att det används ännu min-
dre kontanter, säger Niklas Arvidsson.

Ökade risker
Under ett sedelbyte kommer mer 
kontanter än vanligt att passera 
genom handeln, vilket ökar riskerna 
i butikerna. Det kan i sin tur betyda 
att ännu fler butiker väljer att inte ta 
emot kontanter, utan bara accepterar 
kort- eller mobilbetalningar. 

Traditionellt används kontanter 
mest av äldre och av människor på 
landsbygden. Men i takt med att 
bankkontor och bankomater försvin-
ner kan allt fler tvingas gå över till 
andra sätt att betala.

Problem med integritet
Men det kan finnas problem om alla 
betalningar blir elektroniska, och 
därmed möjliga att spåra, påpekar 

SVEA EKONOMI  
BYTER UT SEDLAR

AMORTERINGSKRAV  
tidigast nästa sommar 
Regeringen, allianspartierna och V har kommit överens om 
att införa ett amorteringskrav på bostadslån. Vissa 
storbanker går före och ställer krav på amortering redan nu. 

I somras slog cheferna för Riks-
banken, Finansinspektionen och 
Riksgälden näven i bordet. De ansåg 
att den senaste tidens prishöjning-
ar på bostadsmarknaden kan vara 
förspelet till en finansiell kris, och nu 
måste regeringen agera. 

Enda sättet att hindra en bostads-
bubbla från att spricka är enligt de tre 
cheferna Stefan Ingves, Martin Noréus 
och Hans Lindblad, att lagstifta om att 
nya bolåntagare måste amortera på 
sina lån. I dag har svenskarna för höga 
lån i förhållande till sina inkomster. Om 
många skulle bli arbetslösa samtidigt 
och inte kunna betala skulderna, 
skulle det innebära en stor risk för dem 
personligen, och för hela den svenska 
ekonomin. Ett amorteringskrav skulle 
minska de riskerna, resonerar de tre 
cheferna, som ju också är experter på 
det svenska finansiella systemet. 

Medhåll av majoriteten 
men även kritik
De har fått medhåll av en majoritet 
av riksdagspartierna. Ett förslag 
skickas i höst på remiss, och i vår vän-
tas Riksdagen klubba förslaget som 
kan träda i kraft nästa sommar. 

Det troliga är att förslaget på 
amorteringskrav kommer att likna 
det som lades fram i våras, men 
som drogs tillbaka efter stark kritik. 
Bland andra var det Kammarrätten 
i Jönköping som var tveksam till om 
det dåvarande förslaget var förenligt 
med svensk lag. Nu tänker alltså 
regeringen återkomma med ett mer 
genomarbetat lagförslag. 
Det finns andra bedömare som inte 
tror att amorteringskravet skulle 
sänka riskerna i svenskarnas ekono-
mi. Kritik har förts fram bland annat 
från studenter och doktorander vid 
Handelshögskolan och Stockholms 

SÅ HÄR VÄNTAS 
AMORTERINGS-
KRAVET SE UT: 
1.  Den som tar ett nytt bolån där 

belåningsgraden är över 70 
procent måste amortera ned med 
minst 2 procent av det ursprung-
liga lånebeloppet varje år. 

2.  Den som tar ett nytt bolån där 
belåningsgraden är under 70 
procent måste amortera ned med 
minst 1 procent varje år tills belå-
ningsgraden har nått 50 procent. 

3.  Amorteringskravet gäller bara 

nya lån. 

4.  Kravet utgår från bostadens mark-
nadsvärde. En omvärdering av 
bostaden får göras vart femte år. 

K ÄLLA: FINANSINSPEKTIONEN

Niklas Arvidsson. 
Integriteten är en faktor. Vill vi 

att vartenda köp ska bli möjligt att 
spåra? Hur kommer företag använda 
denna information? Ska försäkrings-
bolagen verkligen kunna kontrollera 
om du ”bara” röker 5-10 cigaretter om 
dagen som du uppgav i din hälsode-
klaration? Och hur ska du svara om 
din arbetsgivare vill få tillgång till 
dina inköp? Angår det chefen att du 
köpte en gummikorsett i går? 

– Det kan ju handla om helt
legala inköp, som man ändå inte vill 
skylta med, säger Niklas Arvidsson. 
Men om allt blir elektroniskt blir det 
spårbart.

Själv tror han att kontanterna 
kommer att försvinna så småningom, 
men påpekar också att kontanter 
har fyllt en viktig roll för samhället. 
Pengar har betytt handel, vilket lett 
till en ökad specialisering och att 
samhällen har utvecklats.

Säkerheten viktigast
– Men när nya digitala tjänster tas
fram, prövas och visar sig fungera

måste man bejaka dem, tycker han. 
Det viktiga är säkerheten. Om någon 
stjäl min mobil, måste jag känna mig 
trygg i att de inte kan få tillgång till 
hela min ekonomi. Inte heller ska nå-
gon kunna hacka till sig mina pengar.

universitet. Den går ut på att prisupp-
gången på bostäder beror dels på den 
akuta bristen på bostäder i många 
svenska städer, dels på ett skattesys-
tem som gynnar dem som har kvar 
sina bostäder och missgynnar dem 
som säljer. Inget av detta ändras av 
amorteringskravet. Och om människor 
tvingas amortera och därmed binda 
sina sparpengar, skulle risken för att 
de hamnar i svårigheter bli ännu stör-
re vid en eventuell arbetslöshet. 

Amorteringskravet ska bara gälla nya 
bostadslån och inte nyproducerade 
bostäder. 

Stefan Ingves, Martin Noréus och Hans Lindblad vill lagstifta 
om att nya bolåntagare måste amortera på sina lån

Bilden är ett 
collage

– Vi har redan fått in många förfråg-
ningar, speciellt från äldre som har
kontanter hemma, säger hon.

Svea Ekonomis växlingskontor 
är beredda på ett ökat antal kunder 
som vill byta ut sina sedlar. 

– Om man har en lite större sum-
ma kan det vara bra att ringa först, 
så att kontoret har pengar hemma, 
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Det går att byta sina gamla sedlar mot nya på 
Svea Ekonomis växlingskontor, berättar Maria 
Buchmann på Svea Ekonomi. 

säger Maria Buchmann. 
Enligt lagen om penningtvätt 

krävs underlag som visar varifrån 
pengarna kommer, men konsumenter 
som växlar in ”normala” belopp kom-
mer inte att avkrävas någon sådan 
redogörelse. Var gränsen går vill 
Maria Buchmann av säkerhetsskäl 
inte avslöja.
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Mer pengar  
FRÅN A-KASSAN

Se upp:  
FONDAVGIFTEN  
KAN ÄTA UPP  
DITT KAPITAL

Notiser

Nu har arbetslöshetsersättningen höjts. Den högsta 
månadsersättningen är nu 20 020 kronor före skatt 
mot tidigare 14 960 kronor. För en del arbetslösa 
innebär det en höjning med 5 060 kronor, före skatt. 

Grundbeloppet, alltså den lägsta ersättningen, höjs 
från 7 040 till 8 030 kronor i månaden. Det ger ett tillskott 
på 990 kronor i månaden (före skatt) för den som har den 
typen av ersättning. 

Avsikten är att alla som tjänar upp till 25 025 kronor i 
månaden ska kunna få 80 procents a-kasseersättning under 

de första 100 dagarnas arbetslöshet. 
Hur mycket man får i a-kasseersättning beror på hur 

mycket man tjänade innan man blev arbetslös. För att kom-
ma ifråga för ersättning måste man ha jobbat minst halvtid 
i ett halvår. 

Nästan alla sparfonder har avgifter som tas ut av 
fondbolaget. Avgifterna kan verka låga, 1 eller 1,5 
procent. Men om du sparar länge slår avgifterna hårt. 
Det finns ekonomer som säger att man alltid ska välja de 
billigaste sparfonderna. Varför? Jo, avkastningen är beroen-
de av hur förvaltarna lyckas placera fondpengarna i fram-
tiden. Hur det kommer att gå, är det ingen som vet. Men en 
sak vet man: hur hög avgiften är. Och den tar fondbolaget 
ut oavsett hur avkastningen blir. Sjunker värdet på din fond, 
måste du ändå betala avgiften. I värsta fall äter avgifterna 
upp både avkastning och kapital. 

Tabellen här visar svart på vitt hur 
avgiften slår. Den är hämtad från Pen-
sionsmyndigheten, som har räknat på hur 
mycket din premiepension minskar vid 
olika fondavgifter. Utgångspunkten är 
att du sparar i 33 år. 

FONDAVGIFTENS BETYDELSE  
FÖR PREMIEPENSIONEN
Fondens avgift  Minskning av premiepensionen
0,05%  2%
0,15%  5%
0,25%  8%
0,50%  15%
0,75%  22%
1,00%  28%
1,50%  39%

I tabellen ser du exempel på hur mycket din premiepensi-
on minskar beroende på fondavgiftens storlek. Exemplet 
förutsätter att du sparar till din pension i 33 år, vilket är den 
genomsnittliga spartiden i premiepensionssystemet.

Väljer du en fond med en avgift på 1,5 procent – vilket 
låter lite – minskar din premiepension med 39 procent 
jämfört med om avgiften hade varit 0. Dessa 39 procent går 
alltså inte till dig och din pension, utan till fondförvaltaren. 

När det gäller de fonder du kan välja inom premiepen-
sionen, har Pensionsmyndigheten hjälpt dig att förhandla 
ner avgifterna. Samma fonder säljs också utanför premie-
pensionssystemet av banker och fondbolag. Då ligger avgif-
terna ofta betydligt högre. Men räkneexemplet ovan gäller 
lika för alla fonder. Slutsatsen är: Välj fonder med låga 
avgifter. Det är den enda kända faktorn. Hur avkastningen 
blir är höljt i dunkel.

GRATIS STUDENTFÖRSÄKRING
Du som studerar på universitet eller högskola omfattas av en 
gratis studentförsäkring genom Kammarkollegiets försorg. 
Försäkringen ger dig möjlighet till ersättning om du skulle råka 
ut för ett olycksfall i skolan och på väg till eller från. Hur mycket 
du kan få beror på skadans omfattning. 

Om något händer dig, vänd dig 
till Kammarkollegiet och begär 
att få en blankett att fylla i. 

Tänk på att försäkringen bara 
omfattar olycksfall. Men risken att du 
ska råka ut för sjukdom är statistiskt 
sett större. Därför bör du också se 
över ditt försäkringsskydd för 
sjukdom. 

-39%
vid 1,5%
fondavgift
efter 33 år

Endast

61%
kvar till 

dig efter 
33 år

Fler svenskar än man tror saknar 
internetbank. Då kommer Svea 
Ekonomis Giroservice till undsättning.

Giroservice ger möjlighet för den som inte har internet-
bank att betala sina räkningar kontant. Det kan finnas 
många skäl till att en person inte har internetbank. Man 
kan vara nyanländ i Sverige och väntar på att få komma in 
i systemet. Man kan vara äldre och inte datoriserad. Man 
kan vara student, svensk eller utländsk. 

– Studenter är faktiskt en växande kundgrupp för oss. Det 
är tydligt att de behöver vår tjänst, säger Dick Lundqvist 
på Giroservice. 

Ökar snabbt
Det märks på att kundtillströmningen snabbt ökar när 
Giroservice etableras i närheten av studentbostäder. 

Tjänsten finns i hela landet, från Karesuando till Ven 
utanför Helsingborg och den finns hos 400 anslutna om-
bud. Det kan vara den lokala bensinmacken, kiosken eller 
ICA Maxis förbutik. 

Det ska vara enkelt
– Tanken är att man ska kunna betala sina räkningar när 

man ändå går och handlar. Det ska vara enkelt, säger Dick 
Lundqvist. 

Hur det kommer sig att så många studenter föredrar att 
använda Giroservice är något av ett mysterium. Utländska 
studenter kan ha svårt att komma in i banksystemet, men 
de flesta svenska studenter har ett bankkonto dit CSN 
skickar studiemedlen. 

Mycket billigare
– En sak som säkert spelar in är att vi är mycket billigare 
än storbankerna för den som vill betala sina räkningar 
kontant, säger Dick Lundqvist. 

Inom några år tror 
Dick Lundqvist att 
Giroservice har för-
ändrats så att tjänsten 
exempelvis gör det 
möjligt att betala räk-
ningar i mobilen – när 
den tekniken har blivit 
gammeldags. 

– Det kommer 
alltid att behövas 
en brygga mellan 
gammal och ny teknik, 
säger Dick Lundqvist. 

SVEA EKONOMI 
KOMMER TILL DIN SKOLA
Går du i gymnasiet eller är du gymnasielärare? Svea Ekonomi 
satsar just nu på en utbildningsverksamhet för ungdomar. 
– Att ungdomar på väg in i vuxenlivet har koll på sin ekono-
mi och lär sig handskas med pengar är viktigt inte bara för 
ungdomarna själva utan för hela samhället. Här ser vi att det 
finns kunskapsluckor att fylla och vi vill gärna dela med oss 
av de lärdomar vi har fått under våra drygt 30 verksamma år, 
säger Satu Goldbech, utbildare och föredragshållare på Svea 
Ekonomi.

Under föredraget går Satu Goldbech igenom privatekono-
mins fem delar; tjäna, konsumera, låna, försäkra och spara. I 
augusti besökte hon Polhemsgymnasiet på Gotland. För dig 
som önskar kontakt med Satu Goldbech finns hon på telefon  
076-101 23 65 eller satu.goldbech@sveaekonomi.se.

brygga mellan gammal och ny teknik
GIROSERVICE
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Helsingfors

Tallinn

Riga
Åseda

Hamar

Göteborg

Köpenhamn

Sastamala

Falun

Uppsala
Stockholm

Södertälje
Nyköping

Norrköping

Västerås
Eskilstuna

Örebro

Skövde
Trollhättan

Jönköping
Uddevalla

Helsingborg

Malmö

Växjö

Karlskrona

Skellefteå

Trondheim

Zürich

Reeuwijk
Amsterdam

Wiener Neudorf

Karlsruhe

Solna
Oslo

Belgrad

Budapest

Huvudkontor: 
Besöksadress:
Evenemangsgatan 31
Telefon: 08-735 90 00
Fax: 08-735 42 09

Postadress:
169 81 Solna 
www.sveaekonomi.se
info@sveaekonomi.se
Org. nr: 556489-2924

Valutaväxling 
och övriga tjänster sker  
på växlingskontoren 

Följ oss i sociala media

Svea Ekonomi

Svea Ekonomis
växlingskontor

Svea Ekonomis
växlingskontor
Stor-Stockholm
Götgatan 58
Klarabergsgatan 33
Sveavägen 23
Arenavägen 61
Hallunda Torg
Haninge centrum
Kista Galleria
Skärholmen Centrum
Solna Galleria

Välkommen att besöka 
något av våra växlings-
kontor. Observera att 
huvudkontoret ej har 
kundmottagning.

Här hittar du oss




