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Prolog: ”En mycket liten aktiepost”

En vandring genom det nya Sverige
DEL i: DETTA HAR HÄNT

1.

En brasa utom kontroll
De sa att inflationen är utrotad. Det var precis tvärtom

2.

Ekonomins regel nummer ett: följ pengarna
Har bostadsprisema stigit eller stått stilla?

3.

Full fart i pengafabrikerna

Den tysta revolutionen på finansmarknaden
4.

Den magiska hävstången

Konsten att tjäna 135 000 kronor i månaden i 25 år

5.

Det finns inget alternativ

Så blåser låga räntor upp prisetpå tillgångar
6.

Techboomens matematik
Slöseri vågen tillframgång och rikedom

7.

Ekonomins gisslandrama
Riggad spelplan när hasardspelare räddas gång på gång

8.

Sverige - det nya skatteparadiset
Landet där miljardärer kan betala mindre än städare

DEL Ii: VINNARNA

9.

Förmögenhetsundret i norr

Sverige får över 10 nya miljardärer varje månad

10. Den rikaste 0,05 promillen vs resten

Sverige ett land med galopperande förmögenhetsklyftor
11.
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Den rikfattiga medelklassen

En jumbojetlast äger lika mycket som 80procent av svenskarna
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12. 8 promille får 82 procent

86
13. Den stora avtrubbningen

För Sverigesföretagsledare har en årslön blivit den nya månadslönen
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14. Miljardärer på pensioner
De största vinsterna i välfärden kommer intefrån skola eller vård 101

15. Så förvandlas hus till ymnighetshorn
Aldrig har så mycket pengar tjänats på att uträtta så lite
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16. Den stora gåvan från folket
Därför är samhällsfastigheter investerarnas våta dröm

116

17. En politik av, och för, den rikaste 1 procenten

Så harförtroendekapital växlats in tillpengar

\T1

DEL III: KONSEKVENSER

18. Sveriges grindsamhällen
Tillgångsinflationen skapar osynliga murar
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19. Det svenska ockerundret

Sverige harfått sitt eget subprimeproblem
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20. Så byggdes Sveriges största bank
Statsgarantier ettframgångsreceptförförlusttyngda Klarna

140

21. Det svenska kasinoundret

300-miljardersbolaget som inte betalar skatt
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22. Folket som drömmer om snabba cash
Aktiefebern sprider sig snabbare än ett virus
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23. Superalgoritmen som styr oss
En ekonomi programmeradför att skapa vinster

155

24. Den stora finansifieringen

Medborgarna betalar ett högtpris när det offentliga leker börsföretag 161

25. Vad är problemet?

Ökande klyftor är dåliga nyheter för alla, även de rika

168

DEL IV: FRAMTIDEN

26. I väntan på nästa krasch

För varje dag som går höjs insatserna i Sverige

175

27. Autopilot mot avgrunden

Att de rika blir rikare leder till att de rika blir ännu rikare

179

28. Kampen om skatterna

En utjämning av spelplanen

184

29. En riksbank som arbetar för hela landet

Detfinns ingen lag som säger att centralbanker är tillför rika

191

30. Kryptodrömmens paradox

Bitcoin ett uppror mot systemet - men revolutionen ingen snabb lösning 197
31. Miljardärernas varningsrop
Därför har antimarknaden inget med kapitalism att göra

204

Epilog: Sura vinnare och tysta förlorare

Dålig stämning i det nyrika Sverige
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Lista: Sveriges 542 miljardärer
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Källförteckning
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