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• Ägarandel i ett aktiebolag

• Aktier handlas på en börs

• I Sverige finns det cirka 750 aktiebolag

• Priset styrs av utbud & efterfrågan

Vad är en aktie?
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• Cirka 1,2 miljoner svenskar äger aktier

• Medianportföljen är värd cirka 25.000 kronor

• Nästan hälften av svenskarnas aktieportföljer 

innehåller aktier från endast ett eller ett fåtal bolag -

oftast Ericsson eller Telia

Vad är en aktie?
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Varför ska man köpa aktier?

• Syftet med ett aktiebolag: skapa värde för 

aktieägare

• Värdeskapande kan ske på olika sätt:

• Aktieutdelning

• Aktierna ökar i värde (aktiekursen går upp)
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• Handeln sker i ett gemensamt handelssystem

• Stockholmsbörsen är en del av Nasdaq OMX

• Strikta redovisningskrav för att få vara på 

Stockholmsbörsen

• Handel sker oftast via mäklare eller bank

Hur handlar  man med aktier? 
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På Stockholmsbörsen delas bolagen de upp på tre 

listor: 

• Stora bolag (Large Cap)

• Medelstora  (Mid Cap)

• Småbolag (Small Cap) 

• Vilken lista ett bolag hamnar på beror på dess 

börsvärde

• Börsvärde = aktiekursen gånger antal aktier

Olika listor
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Utöver Stockholmsbörsen finns det andra 

handelsplatser:

• Nasdaq First North

• Nordic Growth Market (NGM)

• Spotlight Stock Market (fd. Aktietorget)

• Pepins (Alternativa Listan)

• Och så vidare…

Hur handlar  man med aktier? 
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• Ett index = en korg med aktier

• Används som ett jämförelsetal för att mäta prestation

• Till exempel indexet OMXSPI

• OMX = företaget OMX som tidigare nämnt

• ”SPI” = Stockholm Portfolio Index, innebär att indexet 

väger samman värdet på alla aktier noterade på 

Stockholmsbörsen

Vad är ett Index?
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• OMXS30 väger samman utvecklingen i de 30 mest 

handlade aktierna på Stockholmsbörsen. 

• Dow Jones Industrial Average väger samman 

utvecklingen för 30 av de mest omsatta aktierna på New 

York-börsen. 

• S&P 500 innehåller de 500 största bolagen i USA

• De flesta index är marknadsviktade. Det innebär att varje 

aktie påverkar indexet i förhållande till dess storlek på 

börsen.

Aktieindex
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1. Sätt ett mål för ditt aktiesparande - var långsiktig

2. Investera regelbundet

3. Sprid riskerna

4. Var försiktig med belåning

5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt

6. Gör din egen analys

7. Sätt upp regler för när du skall omplacera

Aktiespararnas Gyllene reglar
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• Fokusera på bolag som går med vinst.

• Kombinera fundamental och teknisk analys

• Sätt upp regler för när du ska sälja och följ dem.

• Sälj om du har bättre placeringsalternativ.

• Bli inte girig. Var nöjd med den uppgång aktien har haft.

• Glöm gjorda affärer. Det kommer nya!

• Det finns alltid läge för nya bra aktieaffärer.

Vilka aktier bör du köpa?
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• På bolagens hemsida

• Affärstidningar

• Programmet ”Hitta Kursvinnare”

• Börsdata.se

• Webbplatser som publiceras av olika företag och 

privatpersoner

• Börslistor

Var finns info om bolagen?
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Börslista från 
Dagens Industri
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst

Årsskifte

% ATH Datum

AAK 602,5 0,25 1,5 601,5 602,5 604 601 0,5 666,5 151201

ABB 205,1 0,64 1,3 205 205,1 206,3 204,4 6,93 230,36 000509

AHLSELL 58,2 0,69 0,4 57,95 58,25 58,2 57,4 11,92 59,5 170221

Alfa Laval 164,1 0 0 164,1 164,2 166,3 164 8,82 187 140407

Assa Abloy 176,1 0,74 1,3 176 176,1 177,3 176 4,14 190,3 160810

AstraZeneca 537,5 -0,19 -1 537 537,5 539 533 8,13 643 150423

Atlas Copco A 305,8 0,76 2,3 305,7 305,8 307,6 305,4 10,2 307,6 170316

Atlas Copco B 274,6 0,55 1,5 274,6 274,7 275,8 273,1 10,46 275,8 170316

Atrium 

Ljungberg
136,9 0,88 1,2 136,9 137,3 137 136 -3,79 164 160906

Attendo 88 0,69 0,6 88 88,1 88,1 87,05 11,75 92 160829

Autoliv 931 -0,16 -1,5 930,5 931,5 938,5 928 -9,44 1 125,00 151203

Avanza Bank 347 -0,77 -2,7 346,8 347,2 351,5 346,2 -5,96 414,8 170202

Axfood 133,9 -4,56 -6,4 133,8 133,9 137 133,4 -6,49 167,6 160205

Axis 350 1,66 5,7 345,2 348 351,4 350 2,76 434,4 160808

Balder B 184,8 1,43 2,6 184,6 184,8 186,6 183,2 0,38 1 302,01
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• Omsättning = total försäljning

• Vinst = hur mycket man får behålla

• Vinstmarginal = vinsten i % av omsättning

• P/E-tal = priset man betalar för vinsten

• P/S-tal = priset man betalar för omsättningen

• PEG-tal = priset man betalar för vinsttillväxten

• Nettoskuld = skulder minus tillgångar

Mina topp 7 nyckeltal för aktieanalys



16Aktiespararnas nya utbildningar

• Du behöver ett konto hos en nätmäklare eller bank

• När du ska köpa en aktie, lägger du en köporder

• I en köporder ska du uppge:

• vilken aktie du vill köpa,

• vilket antal aktier du vill köpa,

• till vilket pris du vill köpa dem, 

• och hur länge ordern ska vara giltig

• Samma sak gäller för en säljorder

Så köper du aktier
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• För varje aktieaffär (köp eller sälj) tar nätmäklaren 

eller banken ut en avgift, som kallas courtage

• Courtageavgiften beror på vilken nätmäklare eller 

bank du använder

• Du bör absolut inte betala mer än 1% i courtage 

när du handlar.

Så köper du aktier
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Avanza / Nordnet
• Generellt lägst courtage för småsparare (från 0 kr)

• Stort utbud av utländska börser (t.ex. Nordamerika & Europa)

Aktieinvest

• Andelsorder låter dig köpa delar av aktier (t.ex. 0,1 Amazon-aktier)

• Bra villkor för månadssparande i aktier och sparboxar

Fördelen med olika nätmäklare
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Sparboxar
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Sparboxar
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• Fonder förvaltas av proffs som bestämmer vad 

respektive fond ska innehålla och hur den ska 

förvaltas

• Fonderna tar ut en årlig avgift för förvaltningen

• oftast mellan 0,5 – 2,5 % av ditt investerade 

kapital

Vad är en fond?
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Vilken typ av fonder bör man välja? 

• Aktiefonder passar den långsiktiga spararen bäst

• Aktiefonder har högre potentiell avkastning, men även 

högre risk

• Investera regelbundet (månadsspara) så köper du både 

billigt och dyrt och minskar risken att "pricka toppen"

• Dagslägets låga ränta gör det svårt att få bra avkastning 

i räntefonder

Val av fonder
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• Aktiefonder är antingen indexfonder eller aktivt 

förvaltade fonder.

• Indexfonder ska följa ett speciellt index (exempelvis 

Stockholmsbörsen eller USA-börsen)

• Indexfonder bör också ha mycket lägre fondavgift, 

eftersom de förvaltas passivt!

Aktiefonder
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• Målet med aktivt förvaltade fonder är att de ska 

gå bättre än indexfonder…

• … något väldigt få aktivt förvaltade fonder lyckas med över 

tid

• Du betalar ofta en högre fondavgift för att ett 

proffs aktivt ska förvalta dina pengar

Val av fonder
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• Som sagt: fondbolagen tar ut en årlig avgift för att 

de förvaltar fonderna.

• Det kanske låter lite med 1-2%, men över tiden kan 

det äta upp närmre hälften av din avkastning!

• Indexfondernas avgift är vanligen 0 – 0,5 % medan 

avgifterna i de aktivt förvaltade fonderna är klart 

högre (1,5 – 2 % är inte ovanligt).

Avgiftens betydelse
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• 10 000 kr investerade med 7 % i 

genomsnittlig avkastning under 30 år blir 

drygt 70 000 kr

• 10 000 kr investerade med samma 

avkastning men med en fondavgift på 2 % 

blir under samma tid (30 år) 40 000 kr

Avgiftens betydelse
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• Vissa fonder tar betalt som att de vore 

en aktivt förvaltad fond, men är i 

själva verket närmast en indexfond.

• Aktiespararna arbetar för att detta ska 

förbjudas!

Falskt aktiva fonder
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Var finns information om fonder?

• Fondkollen.se 

• Morningstar.se

• I fondens faktablad

• (dessa finns oftast att ladda ner hos din nätmäklare)

Var finns info om fonder
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Aktier

• Bättre potentiell 

värdetillväxt

• Lägre kostnader

• Skräddarsydd portfölj

• Kräver mer engagemang 

och tid

Fonder

• Bekvämt

• Lägre risk

• Högre kostnader

Aktier eller fonder?
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Ett annat alternativ till fonder

Köp aktier i några svenska investmentbolag!

Investmentbolag investerar i andra bolag, och kan 

därför nästan ses som en fond.

Och ett investmentbolag har mycket låg 

förvaltningskostnad!

Framgångsrecept
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• Oavsett om du väljer att spara i aktier eller fonder 

behöver sparandet ske inom ett så kallat skal. Det 

finns i nuläget tre (fyra) stycken.

• Traditionell depå

• Investeringssparkonto (ISK)

• Kapitalförsäkring (KF)

• + Individuellt Pensionssparande (IPS)

Olika skal att spara i
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Traditionell depå

Traditionell depå

Kan kvitta förlustaffärer mot vinstaffärer

Betalar ingen skatt om du aldrig säljer

Måste deklarera alla dina affärer

Måste betala skatt på utdelning & vinstaffärer
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ISK / KF

Investeringssparkonto (ISK) - generellt bästa skalet

Kapitalförsäkring (KF) - för utländska aktier

Slipper deklarera dina affärer

Betalar en schablonskatt varje år, istället för 

vinstskatt & skatt på utdelning

Kan kosta pengar om du har storbank

Betalar schablonskatt även de år portföljen 

går ned

Lönar sig om du tror att din portfölj kommer avkasta mer 

än ca 1,5% per år
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Ränta-på-ränta-effekten

”Ränta-på-ränta-effekten är världens 
åttonde underverk” – Albert Einstein
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• Exempel på ränta-på-ränta:

• Månadsspara 1 750 kr

• 8% avkastning

• 30 års tid

• Hur mycket pengar har du på kontot efter 30 år?

Ränta-på-ränta-effekten
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Ungefär 2,3 miljoner kronor!

Ränta-på-ränta-effekten
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• Hur mycket pengar blir det om man:

• Sparar barnbidraget (1 250 kr per månad)

• Total spartid 18 år

• 8% avkastning

Ränta-på-ränta-effekten
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Över 550 000 kronor!

Ganska bra handpenning på 18-årsdagen va?
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• Hur mycket pengar blir det om man fortsätter med 

samma sparande tills personen är 40 år och 

avkastningen är densamma?

• Ungefär 3,6 miljoner kronor!

• Motsvarande siffra om man håller på till 50 år?

• Nästan 8 miljoner kronor!

Framgångsrecept
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Slutsats

Slutsatser:
• Aktiesparande är för alla och det är aldrig för sent att komma igång!

• Investera i bolag som går med vinst och som du verkligen förstår; köp 

inte en aktie bara för att grannen pratar gott om den…

• Tycker du att det är svårt och jobbigt med aktier? Börja med att köpa 

några investmentbolag eller några billiga indexfonder!

• Ränta-på-ränta-effekten belönar den som är långsiktig och tålmodig.
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Tack för mig!


