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Förord
Den nya ekonomin
Hos de flesta jag träffar, både privat och i rådgivningssituationer, finns det
en önskan om att spara mer, placera en större del av sitt sparande och få
mer kunskap om aktiemarknaden och andra placeringsalternativ. Jag anser
att aktiemarknaden inte enbart finns till för de redan förmögna, utan att
alla med tillräckligt mycket kunskap, lite disciplin och några få hundralappar kan tjäna pengar på börsen. Därför är mitt syfte med denna bok att ge
dig som läsare de rätta förutsättningarna för att kunna ta fler aktiva beslut
om ditt sparande, oavsett om du sitter hemma framför datorn och ska välja
pensionsfond eller i de situationer du får professionella råd.
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När jag fick frågan om att skriva en bok om investeringar och sparande var min första tanke att introducera dig som läsare till den finansiella
marknaden och förklara skillnaden mellan olika typer av fonder och placeringsalternativ. Det är något jag som rådgivare och ekonom dagligen gjort i
över tretton år och jag har lärt mig hur viktigt det är att kunna grunderna.
Grundkunskaper kring börsen och aktiemarknaden är centrala, vare sig du
tar första steget till att investera dina pengar eller om du redan befinner dig
ute på aktiemarknaden. Jag tror att vi som investerare kan komma väldigt
långt med de klassiskt grundläggande teorierna, men jag vill också ge dig
en inblick i en annan del som påverkar ditt ekonomiska beslutstagande,
nämligen de känslor som styr både dina konsumtionsbeslut och investeringsbeslut. Det handlar om psykologin bakom ekonomin, eller ”psykonomin” som jag brukar kalla den.
För att ytterligare öka dina chanser att få dina pengar att växa finns en
tredje del som jag tycker är minst lika viktig – digitaliseringen och den
nya ekonomin. Med den här boken ska jag inte bara ge dig förståelse för
hur du sparar pengar genom klokare beslut, jag ska också förklara hur du
investerar dessa pengar så att de kan växa. Känner du till de möjligheter
som det digitala samhället, fintech och ”den nya ekonomin” öppnar upp
har du goda chanser att bli rik i den digitala ekonomin.
Internet och den digitala tekniken förändrar vår värld och den digitala
tekniken är viktig för den ekonomiska tillväxten och din ekonomi. Vi har
tidigare varit vana vid att konsumera, äga, betala och få tillgång till ekonomisk information på ett visst sätt. I den nya ekonomin kommer vi inte
bara att få ekonomiska tips och råd från till exempel en app, placeringsför-
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slag från en robot eller betala med elektroniska plånböcker och inte längre
bara äga våra produkter utan hyra och till och med kunna tjäna pengar på
de produkter vi redan äger. Den nya digitala ekonomin styr och påverkar
alltifrån vårt sociala umgänge, våra arbetsuppgifter, mediavanor och konsumtionsbeteenden – och därmed också vår ekonomi. Att skaffa mer kunskap om hur digitaliseringen påverkar oss är en bra start på ett rikare liv.
Smarta telefoner och appar skapar nya marknader och investeringsmöjligheter men erbjuder också hjälpmedel för en bättre privatekonomi. Utvecklingen och automatiseringen av finansiella tjänster har bland annat
resulterat i appar som kan ta hänsyn till våra mänskliga tillkortakommanden och få oss att konsumera mindre och spara mer.
Med den nya ekonomin syftar jag inte bara på den digitalisering som
sker utan också på de effekter den har på samhället i stort. De förändringar
vi ser skapar inte bara nya branscher utan vissa industrier och marknader
kommer att växa explosionsartat det kommande decenniet. Ska du lyckas
som investerare behöver du veta vilka marknader detta gäller, hur du ska
kunna mäta den ekonomiska tillväxten och framför allt hur du ska kunna
investera i dess utveckling. Digitaliseringen och den nya ekonomin är ingenting vi bara ser i framtiden, utan den är till stor del redan här.
Den nya tekniken underlättar inte bara sättet att betala och konsumera,
utan du kan ta hjälp av den för att få bättre överblick över dina pengar och
din ekonomi. Samtidigt öppnas nya dörrar för att kunna spara pengar,
vilket i sin tur leder till att du kan investera mer.
I bokens första del kommer jag att ge dig de grundläggande ekonomiska
teorierna om aktiesparande och börsen för att i andra delen gå igenom
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vilka psykologiska fällor du ska passa dig för. Därefter kommer vi gå in på
digitaliseringen, fintech och den nya ekonomin. För även om vi ska spara
enligt gamla teorier blir du bättre på att analysera och tänka kring din ekonomi och dina investeringar om du har en känsla för nuet och framtiden.
Risken är annars att när du börjar söka information om dessa förändringar
så har de i praktiken redan skett.
För att bli framgångsrika investerare behöver vi inte bara de grundläggande delarna av ekonomin, utan också en förståelse för vilka faktorer som
kan påverka våra beslut och ta del av den nya delen av ekonomin som växer
fram i takt med digitaliseringen.
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