
Fem nøgler til  
økonomisk ro
Sunde økonomiske principper for at give dig et forspring



Fem nøgler til   
økonomisk ro

Næsten alle står overfor økonomiske udfordringer fra tid til 
anden. Hvis du skifter job, bilen går i stykker eller børnene 
starter nye aktiviteter, er det almindeligt, at du bekymrer dig 
om, hvordan du kan dække alle udgifterne. Du er ikke alene, 
når du ser på økonomien sidst på måneden og spørger dig 
selv, hvordan du skal klare det. Heldigvis forbliver solide 
økonomiske principper de samme, uanset ændringer i dit liv 
eller i verdensøkonomien.

Hvis du er bekymret over din evne til at tage kontrol over din egen økonomi, er 
her fem enkle principper, der kan hjælpe dig med at opnå økonomisk ro.

Få styr på dine prioriteter
Det første skridt til at ændre dine økonomiske udsigter er at tage et kig på dine 

daglige forbrugsvaner. Dette hjælper dig med bedre at forstå, hvor dine penge 
bliver brugt. Du vil sandsynligvis bemærke, hvordan udgifterne til små indkøb, som 
for eksempel at spise frokost ude eller abonnere på underholdning, pludseligt 
bliver til en hel del i løbet af uger eller måneder.

En måde du kan holde øje med dine forbrugsvaner på er ved kun at bruge 
kontanter til de ting, der ikke er faste udgifter. For at prøve dette eksperiment skal du 
hæve de penge, du forventer at få brug for i en uge. Dette begrænser dine udgifter til 
kun de kontanter, du har hævet, så du undgår fristelsen til at bruge penge på ting, du 
muligvis slet ikke har brug for. Sidst på ugen skal du sætte dig ned og se på, hvor 
mange penge du har brugt, og sammenligne det med en uge uden disse begrænsninger. 
Du kan blive overrasket over at se de køb, du har undgået!

Overvej en bibeskæftigelse
En af de bedste måder at polstre din bankkonto på er ved at have en ekstra 

indtægtskilde. Selvom dette muligvis ikke er for alle, fremskynder det processen 
med at opspare penge og afbetale gæld. Hvis du kan få en lille bibeskæftigelse i 
gang, er der masser af muligheder for at tjene penge fra dit eget hjem.

Er du god til det med mennesker og kan du skabe gode relationer? 
Brænder du for sundhed og velvære? Har du ventet på at drage fordel af en 
mulighed, der gør det muligt for dig at lave din egen tidsplan og tjene en 
indkomst? Overvej alle de tilgængelige muligheder for dig, og lav en liste 
over fordele og ulemper for at hjælpe med at indsnævre dine muligheder. Du 
opdager måske, at det er lettere at komme i gang, end du tror.
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Sammenlæg dine tilbagebetalinger af lån
De fleste af os har lidt forbrugsgæld her og der, som vi prøver at afbetale. Selv 

om de hver især kan være små, så kan det godt blive overvældende, hvis vi sætter 
os ned og lægger dem sammen. Overvej at sammenlægge dine tilbagebetalinger for 
at reducere antallet af regninger, du modtager.

Det er et simpelt princip. Start med at identificere din mindste gæld, uanset om 
det er en lægeudgift, kreditkort til stormagasinet eller afbetaling på bilen. Læg så 
mange penge, du kan, af til den regning hver måned, indtil den er betalt. Så tag det 
samme beløb, og brug det til at afbetale din næstmindste gæld hver måned 
derefter. Den gæld bliver også snart betalt, og du kan fortsætte processen, indtil du 
kan foretage væsentligt større betalinger på mere omfattende gæld som for 
eksempel dit hjem. Når mindre gældsbeløb er blevet betalt, kan du også tage nogle 
af de penge og begynde at afsætte dem til investeringer i flere økonomiske 
muligheder, såsom at starte en hjemmebaseret virksomhed for at få en supplerende 
indkomst.

Opret en opsparing til trange tider
Vi ved alle sammen, at det er en god ide at lægge lidt til side til trange tider, 

men hvor mange af os gør det egentlig? Selvom vi måske har de bedste intentioner, 
har uventede udgifter såsom bilreparationer eller sundhedsmæssige problemer 
tendensen til at forsinke vores mål. Få et forspring over disse 
overraskelsesregninger - og undgå finansiering med høje renter - ved at lægge 
penge til side i en fond, som du kan benytte dig af i nødsituationer.

Der er to nøgler til en vellykket fond til trange tider. Den første er at gøre det til 
en automatisk proces, hver gang du bliver betalt. Du kan vælge at få en del af din 
almindelige løncheck afsat direkte til fonden. Det behøver ikke at være et stort 
beløb, nøglen er konsistens. Ekstra indkomst fra en hjemmebaseret virksomhed kan 
hjælpe med at sætte ekstra indtjening på denne fond meget hurtigere, end du kan 
med bare din normale indkomst. Den anden nøgle er at sikre dig, at du ikke rører 
ved disse penge, medmindre det er en reel nødsituation. Det er vigtigt at have 
selvdisciplin, da dette kan redde dig fra betydelige økonomiske smerter og føre dig 
på rette vej mod fremtidig succes.

Skriv det ned
Alt for mange af os lever fra måned til måned uden nogen reel retning eller mål, 

når det kommer til vores økonomi. Vi overforbruger, når vi har ekstra midler, og 
har ikke noget tilbage, når det bliver trangt igen. At have et fastlagt mål hjælper 
med at holde dig på sporet. Tag dig tid til at skrive dine mål ned, diskuter dem med 
dine kære for at sikre dig, at alle er engagerede, og gør det, der kræves, for at gøre 
dem til virkelighed.

4

5

Fem nøgler til økonomisk ro

3



Hvis du drømmer om at tage på en særlig ferie, så skal du skrive en plan for, 
hvordan du kan få det til at ske. Sæt derefter påmindelser på steder, hvor du 
regelmæssigt vil se dem, for at hjælpe dig med at nå målene. Registrer dine 
fremskridt.

Hvis du kæmper for at nå dine økonomiske mål, har du to muligheder: Du kan 
enten skære ned på unødvendige udgifter eller finde en måde at tjene ekstra penge 
på. Selv en beskeden sidevirksomhed kan drives billigt hjemmefra og give en ekstra 
månedlig indkomst, som kan bringe dig tættere på at opnå ægte økonomisk 
sindsro.
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Sunde økonomiske principper starter med at have 
selvdisciplin. Førende eksperter forstår, hvor deres penge 
bliver brugt og sørger for at investere i deres egen succes. 
Frem for alt tager de en aktiv tilgang til deres økonomis 
helbred. Ved at reducere din gæld og fokusere på, hvad du 
vil opnå, kan du starte vejen til ægte økonomisk 
uafhængighed.

Kyäni har hjulpet tusindvis af mennesker verden over med at tage sunde 
økonomiske beslutninger, tjene en supplerende indtægt, støtte deres helbred 
og udvikle nye forretningsegenskaber, der hjælper dem på alle områder i livet. 




