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Bildspel till avsnitt #269
På bloggen RikaTillsammans finns det kompletterande 
material i form av en artikel, en video och ett poddavsnitt. 
Sök ”269” på www.rikatillsammans.se för att få 
extramaterialet.



Dagens avsnitt

• Få kan ha missat at vi är i tuffare tider
• Oro för den svenska medelklassen
• Konkreta tips, erfarenheter och fokus på frågor som gör skillnad
• Enkel ekonomisk brandövning
• Vanliga frågor: Bundet eller rörligt elavtal?
• Vanliga frågor: Bunden eller rörlig ränta?
• Eventuellt del 1 i en serie under hösten
• Samskapat i forumet: @Mpj, @Skogstomten, @JFB, m.m.



Besök trådarna i forumet
• Bästa tipsen inför en tuffare privatekonomisk höst

• Vad kan vi ALLA göra IDAG för att sänka energikostnaderna?

• Vad har du gjort rent konkret som kan inspirera andra? | Förberedelse inför den ekonomiska stormen

• Förberedelser inför vinterns elprischock på 100 000 SEK för vår el i perioden nov-mars… | Dagboksanteckningar

https://rikatillsammans.se/forum/t/basta-tipsen-infor-en-tuffare-privatekonomisk-host/41028
https://rikatillsammans.se/forum/t/vad-kan-vi-alla-gora-idag-for-att-sanka-energikostnaderna/40554/
https://rikatillsammans.se/forum/t/vad-har-du-gjort-rent-konkret-som-kan-inspirera-andra-forberedelse-infor-den-ekonomiska-stormen/41495
https://rikatillsammans.se/forum/t/forberedelser-infor-vinterns-elprischock-pa-100-000-sek-for-var-el-i-perioden-nov-mars-dagboksanteckningar/39378


Tuffare tider

• Räntan ökat 
• Elpriserna skenar
• Matpriserna är högre 
• Bostadspriserna sjunker
• Bränslepriserna ä högre



Oro för den svenska medelklassen

• Oro för den svenska medelklassen
• Stor del av överskottet i disponibla inkomsten kommer att minska

• 50 000 till  100 000 kr mindre nästa år
• 50 000 till 100 000 kr bara i elräkning kommer inte vara ovanligt för vintern

• Kommer att drabba alla förr eller senare
• Hyresrätt
• Bostadsrätt
• Hus
• Företag
• Samhället

• Journalist: Har vi levt över våra tillgångar?



Hälsa på i vår community
I vår RikaTillsammans-community får du exklusivt 
extra-material, FikaTillsammans-podd och fler tips. Du 
väljer själv din engagemangsnivå.

https://patreon.com/rikatillsammans



Enkel ekonomisk brandövning

• Ekonomiverktyget Spirecta – temakväll brandövning
• Syftet med brandövning är att öva i förväg, att identifiera den svaga 

länken och försöka komma på saker i förväg
• Exempel på frågor att ställa sig, klarar du 

• om bolåneräntan går upp till ca 5 procent?
• om din elräkning blir 3 gånger större per månad de kommande 6 månaderna än 

föregående år?
• att din matkostnad, avgift till föreningen eller bränslepriserna blir 20 % högre?
• att bostaden faller i värde med 20 %?
• en plötslig arbetslöshet? / att pannan går sönder?

• Oavsett ”JA” eller ”NEJ” så finns det alltid saker man kan göra…



Lär dig fiska med VD-metoden

Finns egentligen bara fem saker man kan göra som VD i ett företag
• Fem frågor att ställa sig

1.Hur kan jag öka mina inkomster?
2.Hur kan jag sänka mina kostnader?
3.Vad kan jag effektivisera bland mina tillgångar / skulder?
4.Vilka andra resurser och processer kan jag förbättra?
5.Hur kan jag jobba genom andra?

• Via dessa kan man sedan härleda många fler frågor
• Frågan är viktigare än svaret!



Tips! Unna dig att hänga kvar i frågan i en vecka

• Ofta är vi snabba på att avdöma frågor och sluta tänka när vi kommer 
på ett svar. Tricket just nu – om man vill ha de stora resultaten – är att 
hänga kvar i frågan i en vecka. 

• Brainstorma
• Anteckna alla svar oavsett hur bra eller dåliga de är
• Värdera dem inte i första läget
• Prata med andra och be andra om hjälp
• Använd VD-metoden som ramverk

• Vanligt problem är att man annars försöker lösa problemet där det 
uppstod såsom:

• ”elpriserna är höga” = ”minska elförbrukningen”
• ”bränslet är dyrt” = ”kör mindre bil”

• Det ger kanske inte mest effekt



Få mest effekt: är det en 30 eller 30 000 kr-fråga?

Målet bör vara att få mest effekt per arbetsinsats (”mest verkan i 
målet”). Bra frågor att utvärdera via är:
• Fokuserar jag på rätt sak eller gör jag fel sak på rätt sätt?
• Tänk om det inte är “många bäckar små” utan först fokusera på den 

“största bäcken?”
• Är effekten av det jag lägger tid på 30 kr eller 30 000 kr?



Exempel: ”Hur kan jag öka mina inkomster?”

Utifrån från VD-fråga #1:
• Kan jag jobba extra eller övertid?
• Hur kan jag förhandla om min lön?
• Hur kan jag byta jobb för att tjäna mer?
• Hur kan jag starta eget vid sidan av för att öka inkomsterna?
• Vad kan jag sälja som jag inte behöver?
• Finns det något jag kan hyra ut? Ett rum, en bil, en pryl, fritidshus etc.
• Dags att starta eget?
• Etc.



Exempel: ”Hur kan jag sänka kostnader?”
Utifrån från VD-fråga #2:
• Hur kan jag sänka min elförbrukning?
• Hur kan jag få en billigare matkasse? T.ex. Lidl istället för ICA.
• Hur kan jag sänka räntan?
• Kan jag byta elavtal?
• Kan jag omförhandla räntan?
• Finns det rum jag kan dra ner värmen i?
• Dags att skjuta på skidresa, semester eller liknande?
• Om jag byter jobb minskar jag pendlingskostnader / bränslekostnader?
• Kan jag klara mig t.ex. utan hemstädning?
• etc.



Exempel: ”Effektivisera tillgångar/skulder”

Utifrån från VD-fråga #3:
• Kan jag effektivisera likviditeten (t.ex. amortera mindre och sätta mer på buffert)etc.
• Kan jag styra om mitt månadssparande?
• Räcker min buffert eller ska jag utveckla den?
• Ska jag ombalansera mellan mina tillgångar? t.ex. mer till buffert från 

mellanriskhink?
• Ska jag utöka min skuldsättning?
• Är det värt att låna för att investera (t.ex. solpaneler, värmepanna etc)
• Om du har pengar över - överväg investera då t.ex. svenska börsen är på rea.etc.
• etc



Exempel: ”Effektivisera andra resurser?”
Utifrån från VD-fråga #4:
• Bor vi i rätt boende eller skulle ett annat boende egentligen varit bättre?
• Är mitt nuvarande uppvärmningssystem rätt / mest effektivt?
• Har jag rätt typ av elavtal i förhållande till mitt förbrukningsmönster?
• Kan jag lägga tid på att öka min förståelse för att på så sätt effektivisera?
• Hur ser återbetalningstiden ut på olika aktiviteter / investeringar?
• Kan man effektivisera genom att t.ex. ha en värmefilt som värmer sängen 

för 0.1 kWh som gör att jag kan sänka temperaturen med 1 grad som ger en 
större besparing?

• Vad kan jag och bör jag mäta för att få relevant data och beslutsunderlag?
• Är det värt att jämka skatten för att få ränteavdraget direkt?
• Är det värt att byta bil med avseende på totalkostnaden?



Exempel: ”jobba genom andra”

Utifrån från VD-fråga #5:
• Vad behöver andra för att vara med på förändringen?
• Vem kan jag be om hjälp? 

• (t.ex. energikonsult, en kompis, hantverkare etc)
• Vem behöver jag kommunicera till 

• (t.ex. banken, arbetsgivare, hemhjälp)?
• Vem kan jag göra detta tillsammans med?



De bästa / mest utmanande frågorna

• Hur skulle jag kunna lösa hösten med bibehållen sparkvot?
• Vad skulle krävas för att jag inte skulle behöva använda bufferten?
• Vad skulle ge mest effekt just nu?
• Vad är det mest fantastiska med skeendet som sker just nu?



Översatt till konkreta saker att göra:

• Omförhandla bolåneräntan
• Bor du i en BRF? 

• Be styrelsen om en prognos över förändrade kostnader
• Bor du i hus? 

• Slaget står vid uppvärmningen
• Finns mycket att göra i form av energieffektivisering

• Överväg investera nu när det är rea (börsen är -25 %)
• Överväg att byta arbete för att höja lönen
• Sätt upp mål och mät kontinuerligt 



Tankar om buffert

• Första gången på flera år viktigt med buffert (avsnitt #63)
• Tråd om ”Fear Of Using Buffert”
• Bankkonto med insättningsgaranti och en ränta
• OBS! 

• Bufferten i det här fallet köper dig tid, den löser inte grundproblemet som ligger 
i ökade kostnader – det löses bara genom

• Ökade intäkter
• Minskade kostnader
• Spelet är att lösa det med bibehållen sparkvot

• Bufferten är ändlig för de flesta av oss
• Vad gör man om den höga prisnivån fortsätter?
• Sluta amortera löser likviditet men sänker sparkvoten



Bunden eller rörlig ränta

• Beror på vad man vill optimera på 
• Historiskt har rörlig ränta varit billigast
• Bunden ränta ger en trygghet / försäkring
• Hur mycket ånger man känner om man tar fel beslut

• De flesta angriper problemet med känsla… 😳😳
• Det bästa sättet vi har kommit på hittills (tack @nestor) är att göra det 

via en form av en riskkalkyl
• ”Köper man en bostad finns i princip två utgifter, driftskostnader och räntor. Köper man 

en bostadsrätt tillkommer årsavgiften till föreningen. Utgår man från bankens Kvar Att 
Leva På-kalkyl finns variablerna. Hur mycket tål privatekonomin om utgifterna stiger? Det 
är ju det som kärnfrågan för alla som inte har obegränsat med pengar.”

• Det antyder ju också att de flesta binder på alldeles för kort period!



Tips! Bunden eller rörlig ränta (forts.)

• Utgå från en riskkalkyl i ditt beslut om bundet / rörligt
• Utgå INTE från en tro om räntebanan (varken din egen eller någon annan 

“experts”) - inte ens Ingves har ju rätt om den och han bestämmer…
• Om du nu kommer fram att du ska binda, överväg minst en 5-årig tidsperiod
• Om du binder, var då medveten att räntan kan gå ner och du behöver “äga” 

beslutet du tar idag
• Om du binder se vilka villkoren är för att lösa lån i förtid (t.ex. om du är företagare 

och vill göra extra-amorteringar med utdelning)
• Rörligt lär vara lönsamt över längre tidsperioder även i framtiden och ger 

flexibilitet.
• Ett alternativ kan vara att “staffla” och t.ex. dela upp lånet i flera olika löptider



Bundet eller rörligt elavtal?

Alternativ som finns
• Bundet - man får ett fastpris på sin förbrukning för en viss tidsperiod.
• Rörligt (månadspris) - du får genomsnittligt volymvägt månadspris för 

elen, de kostnader som kundkollektivet har för att köpa upp el till spotpris 
ger ett genomsnittspris för månaden som blir priset. Man betalar priset 
efter hur alla i kollektivet förbrukar elen

• Rörligt (timpris) - du får betala elen utifrån verkligt pris timme för timme 
över dygnet. Man betalar elpriset efter hur man själv förbrukar elen

• Mix - du får en kombination av ovan
• Övrigt - t.ex. anvisat avtal (om du inte gjort något val)



Bundet eller rörligt elavtal? (tips)
• Bundet elavtal - är bra eftersom det ger dig en förutsägelse kring hur 

mycket du kommer att betala under året givet att du vet din historiska 
förbrukning. Det dåliga är att just nu är priserna väldigt höga (uppemot 10 
kr per kWh).

• Rörligt volymvägt elavtal - Om du inte vill binda ditt elpris och har en stor 
förbrukning på dagtid på vardagar

• Rörligt timmätt elavtal - om du har möjlighet att styra din förbrukning -
t.ex. välja när varmvatten ska värmas upp, kan välja när du laddar elbilen, 
välja när du kör värmepumpen etc då kan rörligt på timpris vara bra. Det är 
inte orimligt att elvärmda fastigheter kan få lägre kostnad då värmen drar 
el även nattetid och på helger. Om du inte har möjligheten då är rörligt på 
dagsbasis bättre.

• Tack Martin Johnsson (@MPJ)



Sparar man på rörligt timpris?

• @Skogstomten - Många gör misstaget att man väljer rörligt timpris 
när man har elbil, men problemet är att en elbil drar i genomsnitt 3 
000 kWh/år och har man då en förbrukning på säg 20 000 kWh som 
man inte kan flytta, så kan det vara en suboptimal lösning för vinsten 
på de 3 000 kWh är mindre än förlusten på den stora massan. Det 
räcker alltså inte bara att tänka på elbil för att välja rörligt timpris. 
Tack @Skogstomten för resonemanget.



Sparar man på rörligt timpris? (forts.)
• Om du har möjlighet att styra de stora förbrukarna (elbil, värmepump, 

varmvatten, spa, bastu, tvättmaskin, diskmaskin m.m.) då har du 
möjligheten att spara och tjäna på ett timpris-avtal. Men det kräver smart 
styrning / hemautomatisering eller engagemang.

• Att använda en app som visar timpriset är nästan obligatoriskt. Jag själv 
använder Tibber, men det finns säkert fel. Annars är det Nordpool som 
man får kolla på.

• För kontinuerliga förbrukare (t.ex. värme som behövs 24/7) så blir timpriset 
något billigare eftersom rörligt dygnspris ger dig ett volymvägt snitt. Dvs. 
att elleverantörerna viktar upp användningen under de dyra timmarna då 
användningen i hela kollektivet är högt.

• Om du lever som folk gör mest och inte kan styra då är timpris direkt 
olämpligt. Få vill laga mat 04.00 för att elen är billig då.



Bundit? Grattis – men vad händer sen?

• Tänk på att bundet avtal (oavsett el eller ränta) kommer att löpa ut i 
framtiden. 

• På det sättet har det köpt dig tid på samma sätt som att ha en buffert
• Hur är din plan att utnyttja den köpta perioden för att lösa problemet 

långsiktigt?



Nästa vecka…

• Eventuell fortsättning med bl.a.
• Energieffektivisering
• Uppvärmning
• Solpaneler
• Trimma värmepanna
• Värt att byta värmesystem



Gör något konkret

• Läs artikeln i forumet:
• https://rikatillsammans.se/forum/t/41028

• Välj en eller två frågor att bära med dig nästa vecka
• Dela gärna med dig i forumet och be om hjälp



Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt kostnadsfria månatliga nyhetsbrev. Där
får du våra bästa tips, artiklar och guldkorn. Läs mer:
rikatillsammans.se/nyhetsbrev



Lycka till med ditt sparande!
Jan och Caroline Bolmeson
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