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Man kan bli rik på många sätt. Inte minst gäller det att ta alla chanser i livet att 
bli rik på upplevelser! Allt kostar inte pengar, att bara vara i naturen och kanske 
hitta ett fint kantarellställe, gör att du kan känna dig rik. Att ha vänner är också 
viktigt för att du skall känna dig rik. 
 
Men många andra upplevelser kräver ofta en del pengar. Enklaste sättet att få 
ihop pengar är att sätta upp ett mål. Öppna sen ett sparkonto som du döper till 
exempelvis ”Drömresan till Maldiverna” Med sparmålet klargjort blir det 
roligare att spara. När du uppfyllt målet kan du börja fundera på vad nästa ska 
bli, och på så sätt kan du få ett rikare liv. 
 
Sparande på kort sikt, det vill säga pengar som ska användas de närmaste fem 
åren, sparar man bäst på ett sparkonto med hög ränta utan uttagsavgift, och med 
månadsvis autogiroöverföring. På lång sikt ger troligen månatliga placeringar på 
aktiemarknaden en bättre avkastning. Men då är det viktigt att du successivt 
flyttar dem till säkrare placeringar i god tid, innan pengarna skall användas. 
 
Nio tips! 

1. Öppna ditt drömkonto idag. 
2. Enklaste sättet att få pengar över till sparande är att sänka kostnaderna 

men fundera också på hur du kan öka dina inkomster.  
3. Ta alla chanser att kompetensutveckla dig så att du alltid är eftertraktad på 

marknaden. 
4. Träna på att löneförhandla – fundera på vad du är bra på. 
5. Sälj saker som du inte behöver. 
6. Slopa impulsköp. 
7. Var småländskt prismedveten- kolla upp olika alternativ innan du lägger 

ut pengar. 
8. Gör en budget så att du får ned på ett papper vad dina pengar ska 

användas till. 
9.  Följ upp budgeten genom att notera allt du betalar. 
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