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Polletten trillar  
ner i ett tält 
Min 81-åriga pappa och jag låg nedkrupna i varsin sovsäck i hans 

väl använda tvåmanstält vid foten av Vadvetjåkka nationalpark 

i Lappland. Jag kände hur den fula lilla toppluvan värmde gott i 

augustikvällskylan medan jag lyssnade på hans berättelser om hur 

han vadat i iskalla fjälljokkar under alla dessa jakt- och fiske turer 

han varit ute på i denna makalöst vackra, men också krävande, 

fjällvärld. Hans berättelser var så levande att jag kunde se framför 

mig alla kilon, ja kanske ton, fisk, ripa och hjortron han burit hem 

i näverkonten genom åren. Precis där och då var jag så lycklig över 

att jag frågat pappa om han ville gå på en kort fjällvandring med 

mig och visa mig några av de platser som han så passionerat talat 

om under hela min uppväxt, men som jag aldrig riktigt brytt mig 

om. 

Ja, i den stunden visste jag att jag var rikast i världen. 

De fem saker som vi människor ångrar allra mest på vår döds-

bädd är: att vi tagit livet alldeles för allvarligt, att vi inte prioriterat 

att hålla kontakten med vänner och familj, att vi tryckt undan våra 

egna känslor och önskemål för att hålla sams med andra och att vi 

jobbat för hårt. Och allra mest ångrar vi att vi inte vågat göra det 

vi drömde om. (Bronnie Ware, ”The top five regrets of the dying”).

För min del ledde insikten att jag inte hade tagit vara på min 

pappas berättelser, och att tiden för att göra det började rinna ut, 

till att vi fjällvandrade tillsammans. Den ledde också till att jag 
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sedan dess har valt att medvetet prioritera aktiviteter och män-

niskor som jag tycker om. Men jag har också noga granskat mina 

energidränerande ”måsten”. Det hela har utvecklats till en stra-

tegi, som lett till fler fina upplevelser av rikedom. 

Ju mer jag har tagit reda på vad forskning visar och lyssnat på 

hur andra tänker, har jag förstått att många verkligen vill prioritera 

på ett annat sätt än de gör idag. Men en hel del upplever att de inte 

hinner, eller att de inte vet hur de vill ha det, medan andra inte vet 

hur de ska göra för att ändra sina inrotade beteenden. Många som 

haft intensiva år med barn och jobb inser, lite lätt förvånade, att det 

trots allt frigörs tid när barnen blir större och flyttar hemifrån. Tid 

som går att använda klokt.

Jag bestämde mig också för att våga förverkliga en gam-

mal dröm: att skriva en bok. Nu är den här: Det turkosa kuvertet 
– Rikast vinner! Varmt tack alla som jag fått intervjua och alla som 

stöttat med genomläsning och kloka råd. Ett särskilt tack till min 

man, Ulf Palmnäs, som varit med i skapandet av denna bok från 

allra första början.

Genom fakta, intervjuer, övningar och egna reflektioner hop-

pas jag kunna peppa dig som läsare att fokusera på dina viktigaste 

relationer, passioner och drömmar. Men det är du som har svaren 

på frågorna om vad rikedom innebär för dig och hur du vill ha det. 

Det du väljer att göra eller inte göra nu lägger grunden för res-

ten av livet. Jag önskar dig all lycka med relations- och passions-

sparandet och hoppas att du hör av dig och berättar om dina 

upplevelser och insikter. 

Ann Palmnäs
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1 Tänk dig ett 
turkost kuvert
Redan i unga år blir vi överösta med budskap om att vi ska spara 

pengar för att sedan, i en avlägsen framtid, kunna vandra lätt grå-

nade men vackra och lyckliga på en vit strand med vårt livs kärlek. 

Vi avstår pengar idag och blir lyckliga i framtiden. Men är det verk-

ligen så enkelt att lycka handlar om att spara pengar? Och vill alla 

nödvändigtvis vandra i slow-motion på en strand? Om det är just 

det vi vill, nog behöver vi väl ändå göra vissa vägval redan idag 

för att ha rätt person att gå där med både längs vägen och längre 

fram? 

I den här boken får du inte några investeringstips när det gäller 

pengar. Den innehåller faktiskt knappt en enda siffra utöver sid-

numreringen. Och den lägger naturligtvis ingen värdering i om du 

engagerar dig i ditt orangea kuvert, som kommer en gång per år och 

innehåller ett pensionsbesked, eller i andra former av sparande, 

eller inte. Det är helt enkelt en annan historia.

Här kan du istället få hjälp med att göra dina egna viktiga val 

som gör att du lever mer i samklang med din egen vilja redan nu. 

De beslut du fattar och det du gör nu kan leda fram till den där pro-

menaden på en fjärran strand tillsammans med någon du tycker 

om. Eller fram till något helt annat som du bestämmer dig för att 

du vill sikta mot. 

Lek med tanken att det finns ett helt annat kuvert än det 

orangea, nämligen det turkosa kuvertet. Varför turkost? Jo, orange 
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och turkos kan ses som varandras komplementfärger. Det passar 

bra eftersom ditt nya, turkosa, kuvert innehåller värdefull informa-

tion om hur just du vill ha det i livet med dina relationer och intres-

sen och hur du vill att de ska förändras över tid. Ditt relations- och 

passionskapital är ett mycket viktigt komplement till ditt monetära 

kapital, det vill säga dina pengar. 

Tänk dig att du en gång per år slår dig ned i en favoritfåtölj och 

öppnar det turkosa kuvertet. Du plockar ut ett pappersark och ser 

förändringen: Har du under det senaste året satsat lite mer på vissa 

relationer för att de är värdefulla för dig? Och minskat umgänget 

med en energislukare? Har du ägnat mer tid till intressen som är 

så viktiga att de väcker en känsla av passion i dig och gör att du 

glömmer tid och rum? Då har du stärkt ditt relations- och passions-

kapital. Om du inte är nöjd med vad du ser i kuvertet, vad kan du 

göra under det kommande året för att förbättra situationen? 

Du får själv fylla i det som ska stå i ditt turkosa kuvert och boka 

tid med dig själv vid ett lämpligt tillfälle om ett år, för att stämma 

av att du är på rätt väg. Du väljer om det är ett fysiskt eller ett digi-

talt kuvert, där du sparar dina nedskrivna reflektioner, planer och 

mål, eller om det enbart finns som en mental bild inuti dig. Kanske 

är ditt turkosa kuvert en tavla på väggen som påminner dig om vart 

du är på väg och hur du vill prioritera och ha det längs vägen dit?

Verkar detta rubbat? 

Det är möjligt, men spelar det någon roll? Det är självfallet du 

som väljer hur djupt du vill tränga in i resonemanget om relations- 

och passionssparande, om du bara låter dig bli lite inspirerad i 

största allmänhet, eller om du skriver ned mål och aktiviteter som 

du följer upp längre fram. 

Det här är helt enkelt en idébok för dig som vill bygga upp 

och utveckla relationer och intressen som du mår bra av. Genom 

övningar, exempel och fakta lär du dig hur du kan göra små ”insätt-

ningar” av tid och engagemang på ett mer genomtänkt vis. Du kom-

mer helt enkelt att tänka aktivt på hur du vill bygga upp en krets av 
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vänner och kontakter, intressen och kunskaper. Du kanske börjar 

plocka upp gamla bortglömda intressen, eller utvecklar nya. Du 

vattnar det du vill ska växa. Lite i taget så att du dag för dag skapar 

ett rikare och roligare liv, både för dig själv och för andra. 

Precis som med sparande i form av pengar, kan en liten sats-

ning av tid månad för månad från år till år växa till något stort och 

värdefullt på sikt. Den kanske viktigaste skillnaden gentemot att 

spara pengar är att du inte avstår något nu för att få mer sedan. 

Du lägger inte undan tid, utan du använder den på ett sätt du trivs 

med. Genom det bygger du upp ett värde, det vill säga ditt rela-

tions- och passionskapital, som både du och andra har glädje av 

både medan du satsar, medan det växer och längre fram i livet. 
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Överhuvudtaget prioriterar jag det som är roligast 

och mest lustfyllt. Jag omger mig inte med en massa 

måsten. Jag måste ingenting. Jag bestämmer själv, vad 

jag vill eller inte vill göra. Jag kan utnyttja vackra dagar 

till att vara utomhus hur länge jag vill, om jag har lust. 

Och jag har vett att uppskatta detta.

Man kan inte säga att jag tog upp gamla intressen, 

när jag slutade jobba. Jag fortsatte, som jag alltid gjort, 

med de intressen jag redan hade. Jag är intresserad av 

mycket. Framträdande intressen är till exempel böcker, 

film och motion. Jag fortsatte läsa franska och har läst 

en 10-poängskurs i filosofi på Göteborgs universitet 

sedan jag pensionerades. Jättekul! Har gått med i Film-

studion, en bokcirkel, två nya föreningar och så gick jag 

med i Facebook. Och så har jag sommarstället som krä-

ver sin skötsel och vård. 

Jag har återupptagit tre gamla vänskaper och umgås 

regelbundet med sex till sju gamla vänner. Några mer 

sporadiskt. Det beror på årstiden, det vill säga sommar-

vänner och resten-av-året-vänner!

Pensionsåldern är för övrigt något som mer berör 

människor inom näringsliv, kommuner, landsting och 

för valtningar. Jobbar du i så kallade kreativa och konst-

närliga yrken så finns det ingen egentlig pensionsålder. 

Man jobbar så länge man har lust och orkar. 

Jag har en del råd till dig som är i 50-årsåldern: 

 |  Om möjligt – pensionsspara! Pengar är långt 

ifrån allt – men man kan göra en del trevliga 

saker med lite extra pengar.

 |  Skriv ner vad du helst skulle vilja göra! Jobba  

mot den målsättningen.So
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 |  Vidga cirklarna och se dig omkring! Måste du hålla på med 

det du alltid har gjort hittills? Kan du byta spår? När mår du 

som bäst? När du tagit ett nytt lån och bytt kök? Jag tror 
inte det! För då måste du jobba ännu mer, så att du kan 

betala av på köket.

 |  Gör klart för dig själv att det är du som håller i rodret och 

bestämmer vad du vill göra. Du kan själv välja om du skall 

ha ett omväxlande och trevligt liv eller om du vill sitta där 

och beklaga dig för att livet ”tagit slut”. Se möjligheterna.
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En annan övning som kan hjälpa till att sortera upp dina tankar om 

hur du har det idag, är att rita upp en tårta med ett antal tårtbitar. 

Där skriver du in sådant som är viktigt för att du ska må bra. Du 

väljer själv vilka tårtbitar du vill ha med.

Livstårtan

Gör en uppskattning av hur nöjd du är med varje tårtbit idag. 
Sätt en punkt som visar ”betyget” för varje område. När du sedan 
drar en linje mellan varje punkt, blir det tydligare var du ser en 
förbättrings potential och inom vilka tårtbitar du är riktigt nöjd 
med hur läget är för dig just nu.

Relationer

Boende

Kärlek

Fysisk hälsa

Ekonomi

Självkänsla

Intressen



Enligt reklamen kommer du en dag att få vandra, lycklig, väl tränad och 

elegant gråhårig, på en vit strand tillsammans med någon du älskar. 

Det enda som krävs är att du redan i unga år börjar skicka pengar till 

banker och försäkringsbolag. Men är det verkligen så enkelt? 

Det turkosa kuvertet – Rikast vinner! hjälper dig att komma fram 

till om din ”vita strand” är en replokal för ditt band, en kolonilott, en 

balkong i söderläge eller något helt annat. Och vilka du vill vara där 

med. Du kommer också att bättre kunna ta vara på vägen dit, tack vare 

att du börjar fokusera mer aktivt på de intressen och relationer du 

värderar mest.  

Oavsett vilken fas i livet du befinner dig i ger detta helt nya resone

mang kring passionssparande och relationskapital värde fulla perspek

tiv på begreppet rikedom och på vad som är viktigt att investera i. 

Ann Palmnäs är civilekonom och har lång 

ledarskaps erfarenhet. Som projektledare och 

moderator är hon van att leda utvecklings

processer. Här delar hon med sig av insikter, 

forskning, inspiration och konkreta verktyg som 

kommer att ge dig lust att väcka liv i intressen, 

drömmar, gamla och nya relationer. Kanske även 

mod att avsluta relationer eller börja göra något 

helt nytt. www.turkosakuvertet.se

A N N   P A L M N Ä S

DET TURKOSA KUVERTET
Rikast vinner!

9 789188 195296Kikkuli Förlag




