
 Bäste Läsare 

 

Det här är årets andra InzideInfo-nyhetsbrev. 

I slutet av förra året berättade vi om att vi har en del nyheter på gång från InzideInfo/DLC. 

Vi är inte riktigt där ännu, men den som väntar på något gott… 

Innan vi kommer att berätta mer om våra allra senaste projekt så kommer vi att publicera ett 

antal artiklar där vi tittar närmare på det här med inkomstmöjligheter. 

Det här är första delen i denna ”artikelserie”. 

 

>>> ”En Påse med Pengar” 
 

 
 

InzideInfo är ett nyhetsbrev om inkomstmöjligheter. Vi har sedan 2001 skrivit om olika 

inkomstmöjligheter/koncept. Olika typer av inkomstkoncept har kommit och gått genom 

åren. 

Vad är det som gäller nu – 2018? 

Hur kan man få sina pengar att växa under de kommande åren? 

Låt oss först titta på lite förutsättningar. 

 

Tänk om du fick en påse med pengar, låt oss säga att det skulle handla om 100 tusen kronor. 

Pengar som du nu ska försöka satsa/placera för att dina 100 tusen kronor ska bli ännu mer 

pengar. Det vill säga du kan inte konsumera pengarna på inköp av olika slag. 

Nej, du måste använda pengarna för att de ska generera inkomster. Målet är att dina 100 

tusen ska öka i värde. Men hur? 

Hur skulle DU göra då, idag 2018? 

Hur ser alternativen ut idag om vi vill skapa pengar av pengar? 

 

- Sätt in pengarna på ett bankkonto och tjäna pengar på räntan. 

Nej, det fungerar inte längre. Bankerna betalar inte någon ränta på dina pengar. 

Dina 100 tusen skulle istället tappa sin köpkraft på grund av inflationen. 

Säkert att ha pengarna på banken, ja det är det ju. Men det ger ingen som helst avkastning. 

 

- Många svenskar investerar pengar i aktier och fonder. 



Bankerna och affärstidningarna säger att det är det absolut bästa sättet idag för att få våra 

pengar att kunna växa. Självklart finns det även risk med detta, dina fonder/aktier kan också 

tappa i värde. Förra året (2017) gick Stockholmsbörsen +6.4%. Sedan måste vi också betala 

skatt på våra vinster. Ett bättre år kan ge +10-15%, så helt klart är aktier/fonder ett ganska 

bra val.  

 

- Satsa dina pengar på att starta upp ett nytt företag. 

Att starta upp ett eget företag kan utan tvekan vara en mycket god idé om du har en stark 

affärsidé i grunden. Samtidigt lättare sagt än gjort! 

100 tusen kronor är dessutom ett väldigt litet startkapital om du vill starta ett eget företag. 

Det räcker med att du tar ut några löner så kommer snart se hur mycket som försvinner i 

skatter exempelvis. Dessutom finns det massor av risker för den som vill driva eget företag. 

 

- Satsa pengar i passiva inkomstkoncept på nätet. 

Många pratar om passiva inkomster, det är givetvis drömmen för många. 

Luta sig tillbaka och låta pengarna jobba för oss istället för tvärtom. 

Passiva inkomster är bra, men tyvärr finns det inte speciellt många seriösa passiva 

inkomstkanaler på nätet. Det mesta är inget annat än så kallade Ponzi-program. 

Investera dina pengar och tjäna 30-40-50-60% per månad utan arbete, låter ju bra men långt 

ifrån sant. Dessa program kommer och går i en allt raskare takt. 

Här är det många personer som satsar fel, de kanske är nya inom det här med 

inkomstmöjligheter på nätet. Då är det lätt att falla för dessa investeringsprogram där det 

utlovas inkomster utan arbete. Men detta är en mycket riskfylld väg att ta.  

 

- Köp en lott! 

Många svenskar satsar pengar på att köpa lotter av olika slag. 

Ja, det går att tjäna mycket pengar. Men de allra flesta förlorar pengar, men det där vet du 

redan. Att satsa din påse med pengar på att bara köpa lotter är inget annat än en stor 

chansning. Det troliga är att du förlorar allt! 

 

Skatter, risk och ännu mer risk. Nej, det där låter inte speciellt roligt alls.  

Går det ens att få sin påse på 100 tusen att öka i värde? 

 

Hur skulle vi göra, hur skulle vi satsa vår påse med pengar? 

Det kommer vi inte berätta om här och nu. 

Vi vill först höra mer om dina tankar kring detta, hur skulle du idag 2018 satsa 100 tusen 

kronor? 

Låt oss jämföra! Låt oss se om dina tankar liknar våra, kanske är du inne på samma ”spår” 

som vi är? 

 

Mejla gärna dina tankar/åsikter till oss på InzideInfo: 

mikael.sportz@gmail.com 
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Team InzideInfo/DLC  

 
 


