Din ekonomi nu
och i framtiden
För ett tryggare och friare liv
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Ha koll på ekonomin
Att ha koll på ekonomin och att spara kan göra
ditt liv tryggare. Det gör också chansen större
att du får råd att göra roliga saker. Både i dag
och i framtiden.
Med koll på ekonomin är du bättre förberedd om
något oväntat händer. Det kan till exempel vara
om du blir arbetslös, blir sjuk en lång tid eller om
du får stora utgifter som du inte visste i förväg.
Du kan också få råd att göra roliga saker nu och
du kan planera för ett bra liv som pensionär.
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Ha koll på dina inkomster och utgifter
Gör en budget för att få koll på din ekonomi.
Skriv alla dina inkomster och utgifter. Om du
bara får lite pengar kvar, behöver du försöka
höja inkomsterna eller sänka utgifterna.
Fasta utgifter kan vara svåra att ändra. Det
är utgifter som är samma varje månad, som
kostnad för boende. Rörliga utgifter är olika,
som kostnad för mat och kläder. De rörliga
utgifterna är ofta lättare att ändra. Spara alla
kvitton och se vilka utgifter som är nödvändiga
och vilka saker du inte behöver. De flesta kan
spara pengar varje månad genom att ha koll.
Ha koll på dina försäkringar
Kontrollera vilka försäkringar du har. Hemförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är
nödvändiga försäkringar. Med en arbetslöshetsförsäkring är du medlem i en
a-kassa och kan få pengar om du blir
arbetslös.
En försäkring är ett ekonomiskt skydd.
Rätt försäkringsskydd gör att du kanske
inte behöver betala en del kostnader, om
till exempel något går sönder. Sjukförsäkring
och inkomstförsäkring är andra exempel på
försäkringar.
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De flesta kan
spara pengar
varje månad
genom att
ha koll.

Spara för trygghet och frihet
Att spara pengar kan ge både trygghet och frihet.
Försök att spara tio procent av lönen efter skatt,
varje månad. Är tio procent för mycket? Börja med
att spara det du kan. En mindre summa pengar kan
också bli större efter en tid.
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Sparande i tre steg
1.
Spara till en buffert för
oväntade utgifter
Börja med att spara till
en buffert. En buffert är
sparade pengar som du
kan använda om du
plötsligt får oväntade
utgifter, till exempel om
tvättmaskinen slutar
fungera eller om du
måste gå till tandläkaren.
En sparbuffert kan göra
att du inte behöver låna
pengar och inte behöver
köpa på avbetalning. Du
behöver inte bli skyldig
pengar för mindre utgifter.
Försök att spara till en
buffert på ungefär två
månadslöner efter skatt.
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2.
Spara till pensionen
De flesta behöver också
spara till sin pension.
Många som har arbetat
40 år i Sverige får en
pension på ungefär
50–60 procent av den
tidigare lönen. Om du
inte har arbetat så
många år blir din pension
troligen lägre. Med ett
eget sparande kan du få
en högre pension.

3.
Spara till annat
När du har en sparbuffert
och ett sparande till din
pension, kan du även
spara till annat. Det kan
till exempel vara till en
resa, en bostad eller nya
möbler.

Så kan du få en tryggare ekonomi
Försök spara 10 procent av lönen varje månad.
Ha minst två månadslöner i sparade pengar.
Ha arbetslöshetsförsäkring och hemförsäkring.
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Några vanliga sätt att spara
Sparkonto
På sparkontot kan du ha pengar du snabbt
vill kunna ta ut. Räntorna på de flesta
sparkonton är låga nu. Men det positiva
med sparkonto är att pengarna alltid är
lätta att ta ut. Sparkonto kan passa för
till exempel buffertsparande.*
Fonder
Fonder är en blandning av värdepapper,
till exempel aktier och räntebärande värdepapper. Du kan tjäna pengar på att spara
i fonder, men det finns också en risk att
pengarna minskar i värde. Olika fonder har
olika hög risk. Högre risk kan innebära att
värdet på pengarna ökar mer, men värdet
på fonden kan gå mycket upp och ner.

Att spara i fonder kan passa för pengar
som du ska använda om flera år, till
exempel om du sparar till dina barn och
till din pension.**
Aktier
Har du kunskap om börsen? Har du tid
att hålla koll på den? Då kan det passa att
investera delar av ditt långsiktiga sparande
direkt i aktier.** Du väljer då själv vilka
företag du köper aktier i. Du kan både tjäna
pengar och förlora pengar när du investerar
i aktier. Om du inte kan mycket om aktier
och börsen kan det vara bättre att spara
i fonder.** Börsen kallas en plats där man
köper och säljer värdepapper, till exempel
Stockholmsbörsen.

* Laholms Sparbanks sparkonton (inlåningskonton) omfattas av den statliga
insättningsgarantin. Det betyder att om banken till exempel går i konkurs ersätter staten
maximalt 950 000 kronor till den som har sparkonto hos banken.
** Fonder och aktier kan både öka och minska i värde. Du kan förlora alla pengar eller
delar av pengarna du köpt fonder eller aktier för. Historisk avkastning är ingen garanti
för avkastning i framtiden.
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Tänk på
Målet med att spara i fonder
och aktier är att få pengarna
att öka i värde. Men att spara
i fonder och aktier innebär
också en risk. Sparkapitalet
kan minska i värde. Därför ska
man också ha ett sparande
som inte påverkas när börsen
går upp och ner, till exempel
på ett sparkonto. Kolla ditt
sparande regelbundet, till
exempel en gång om året.
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Pension – så funkar det
Dina pensionspengar kan komma från flera
olika håll:
Allmän pension
Pengarna till den allmänna pensionen kommer
från den skatt som betalas när du arbetar.
Det är viktigt att du har en arbetsgivare som
betalar skatt. Annars kommer det inte in pengar
till din pension.
Tjänstepension
De flesta arbetsgivare sätter in pengar till
tjänstepension för sina anställda. Kolla så att
din arbetsgivare gör det. Om arbetsgivaren inte
gör det, försök att få den att betala in pengar.
Eller fundera på om du ska byta arbete till en
arbetsgivare som gör det.
Eget sparande
Försök också att spara själv till din pension.
Börja spara så tidigt som möjligt och öka
beloppet efter en tid.
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Tips!
Grundskydd och pension
Du har rätt till garantipension om din
pension är lägre än 12 000 kronor per
månad och du har bott i Sverige i minst
tre år. För att få full garantipension
behöver du ha bott i Sverige i 40 år
mellan 16 och 64 års ålder.
Om du har låg pension kan du också ha
rätt att få bostadstillägg för pensionärer.
Det är ett bidrag för din boendekostnad.
Dina inkomster, tillgångar, kostnad för
boende och din familjesituation bestämmer
vad du kan få i bostadstillägg.
Pension – hur mycket kan det bli?
De flesta som har jobbat i 40–45 år får en
pension som är 50–60 procent av lönen.
Om man flyttade till Sverige i vuxen ålder
och bara har arbetat här i 20–25 år, får
man istället omkring 40 procent av lönen.
En arbetare i 60-årsåldern som har en lön
på 30 000 kronor per månad före skatt, får
en pension på 16 600 kronor per månad före
skatt om hen har arbetat sedan 25-årsåldern.
Om personen har arbetat från 40-årsåldern,
blir pensionen 12 700 kronor per månad före
skatt.
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Det viktigaste för din pension är
att du arbetar. Det är också viktigt
att din arbetsgivare betalar skatt.
Jobba heltid och vänta gärna några
år efter att du fyllt 65 år, med att
pensionera dig. Det kan göra att
din pension blir högre.
Kontrollera att din arbetsgivare
betalar in tjänstepension för dig.
Om inte, försök få din arbetsgivare
att göra det. Eller ge dig högre lön
så du själv kan spara samma belopp.
Komplettera med ett eget sparande.
Börja spara tidigt, spara regelbundet
och håll koll på avgifterna. Även ett
mindre belopp kan växa och bli mer
pengar.
Är du företagare? Då behöver du
spara till din tjänstepension. Tänk
också på att ta ut lön och betala
skatt, så att det sparas pengar till
din allmänna pension. Den allmänna
pensionen beror på hur mycket lön
du tar ut.

Det kan löna sig att jobba längre
Total pension före skatt

Arbetat sedan 25 år

Arbetat sedan 40 år

Pension vid 65 år

16 600 kronor

12 700 kronor

Pension vid 67 år

18 900 kronor

14 000 kronor

Arbetat deltid, 75 %

13 500 kronor

10 900 kronor

Exempel: En person som är 60 år i dag, lön 30 000 kr (heltid) eller 22 500 kr
(deltid 75 procent) per månad före skatt. Går i pension vid 65 respektive 67 år.
Spara själv – så mycket kan det bli
Att spara 500 kronor per månad från 25-årsåldern kan ge ungefär 1 400 kronor
per månad före skatt hela livet som pensionär. Börjar man spara till sin pension
i 50-årsåldern kan man i stället behöva spara 1 500 kronor per månad för att få
lika mycket pengar.

Kontakta Pensionsmyndigheten om du har frågor om din pension.

Alla beräkningar är utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl, med real fondavkastning på 1,7 procent, netto efter avgifter. Utifrån SAF-LO tjänstepensionsavtal.
Beräknad real avkastning är endast ett exempel på avkastning. Det går inte att säga
hur stor avkastning ditt sparande faktiskt kommer att ge.
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Du kan
alltid få råd om
sparande, placeringar
och pension av oss på
Laholms Sparbank!
Välkommen!

Informationen i den här broschyren är inte rådgivning.
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