
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till min 

aktieutbildning!  

Min vision är att aktiemarknaden ska vara 

tillgänglig för alla och inte bara för de allra 

rikaste. Av den anledningen skapade jag 

den här aktieutbildningen och ger den till 

er helt gratis. Som tack får ni gärna kolla 

in resten av innehållet på hemsidan och 

följa mig på instagram. Berätta gärna även 

om @spargurun för era vänner! 😊 

 

Utbildningen är indelad i 4 moduler: 

Modul 1: Introduktion 

Modul 2: Så går det till i praktiken 

Modul 3: Utdelningsaktier 

Modul 4: Hitta rätt aktie 

Med det sagt, mycket nöje och hoppas att 

du ska lära dig något av detta. 

 

SPARGURUNS 

AKTIEUTBILDNING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduktion 

SPARGURUNS 

AKTIEUTBILDNING 

 

 

 

MODUL 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
I modul 1 får du en generell introduktion till 

aktieinvesteringar och dess fenomenala fördelar. Om 

du ännu inte är övertygad att aktier är något för dig så 

kommer du definitivt vara det efter denna sektion. 

 
 



VARFÖR INVESTERA I AKTIER?  
När man vardagligt pratar om aktier är det väldigt 

många som vill framhäva riskerna med aktiehandel. 

Att aktier förknippas med risk är helt korrekt! Så 

varför skulle man medvilligt vilja riskera  sina surt 

förvärvade pengar? 

Jo, anledningen stavas A V K A S T N I N G. Med risken 

du tar kommer också möjligheter. Möjligheter att 

mångdubbla dina pengar. Möjligheter att dina pengar i 

framtiden kommer att jobba på av sig själva och 

generera passiva intäkter till dig som gör att du aldrig 

någonsin måste  gå till ett vanligt arbete igen. 

Hur stor är då chansen att man uppnår det här? Det 

finns investeringsstrategier där risken för förluster är 

väldigt stor. Skapar man dock en väldiversifierad 

portfölj med rätt riskspridning är det faktiskt väldigt 

sannolikt att man kan nå avkastningar i linje med 

börsen som helhet – runt 8- 10% per år – även om du 

just nu inte är insatt. Hur man gör detta i praktiken kan 

du läsa mer om senare i utbildningen. 

För att illustrera skillnaderna mellan valet att 

investera och att inte investera ska vi kika lite närmre 

på Emma och Per som båda kan avsätta 2000 kronor i 

månaden till sitt sparande. Titta på skillnaden efter 30 

år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMMA 

• 2000 kr per månad 

• Investerar i aktier 

• Får ca 8% årlig 

avkastning 

PER 

• 2000 kr per månad 

• Lägger pengarna 

på ett sparkonto 

• Får ingen 

avkastning 



VAD ÄR EN AKTIE? 
Kort sagt så är en aktie en ägarandel av ett företag. 

När du köper en aktie blir du alltså tekniskt sätt 

delägare i det företaget. Rätt coolt att du på ett så 

enkelt sätt kan bli delägare i stora bolag som H&M, 

Sandvik, eller Volvo – eller hur? Man kan inte köpa 

aktier i vilket bolag som helst utan det krävs att de är 

noterade på en börs, som till exempel 

stockholmsbörsen.  

Det kan också finnas olika typer av aktier i samma 

bolag (se bild nedan).  

 

Aktietyperna A-, B-, och C-aktier är så kallade 

stamaktier där den främsta skillnaden mellan dem 

oftast är rösträtt på stämman. Som en relativt liten 

aktieägare som vi privatpersoner är så är detta inte 

speciellt intressant. Det kan dock vara värt att nämna 

att aktieägande förknippas med en rösträtt – du får 

vara med och påverka vissa beslut som tas upp på 

eventuella stämmor som bolaget håller. Det du 

behöver veta kring D- och preferensaktier är att de 

oftast förknippas med en högre procentuell utdelning, 

som vi kommer lära oss mer om i Modul 4, men också 

lägre potentiell kursutveckling i och med att 

utdelningen är förutbestämd och inte ändras över tid. 

 

 

 

 

 

 



HITTA DITT VARFÖR 
Det här är nästan det viktigaste i hela utbildningen, så 

läs noga. Om du lyckas med konsttrycket att själv 

komma underfund med varför du vill ha mycket 

pengar i en stor aktieportfölj så kommer resten av 

resan att bli mycket enklare. Se till att ständigt 

påminna dig själv om varför du gör detta, oavsett vad 

ditt personliga syfte än må vara.  

För många handlar  pengarna indirekt om att nå en 

frihetskänsla. Att sitta fast i ekorrhjulet är idag ett 

välkänt begrepp, men det är få som faktiskt vet hur 

man i praktiken gör för att ta sig ur det. Lösningen är 

när man uppnår ekonomisk frihet. 

 

Ekonomisk frihet är när dina passiva intäkter 
överstiger dina kostnader. När du når detta 
kommer du inte längre att tvingas göra saker du 
inte vill på grund av ekonomiska skäl.                            
- Spargurun 

Just ekonomisk frihet är ett återkommande tema i den 

här utbildningen. Även om du trivs superbra på ditt 

jobb så finns det fördelar i att ha tillräckligt med 

pengar för att i perioder kunna prioritera annat.  

Kanske vill du spendera mer tid med din nya hobby? 

Kanske vill du ägna mer tid till dina barn? Kanske vill 

du bo utomlands i en period? Oavsett vad du vill göra 

här i livet eller vilka drömmar du har så är pengar ofta 

den begränsande faktorn. Det behöver inte vara så. 

 

TIDEN – DIN BÄSTA VÄN 
Väljer du att fokusera på pengarna idag så kommer du 

få igen det mångfalt om bara några år. Pengar föder 

mer pengar, och ju tidigare du börjar ju bättre är det. 

Tiden är således en superviktig faktor när det kommer 

till ditt sparande. Pengar som du avsätter idag är 

betydligt mer värdefulla än om du sätter av samma 

peng om 10 år. Anledningen är att under den här 

tioårsperioden så kommer ditt kapital ha växt. Följer 

det genomsnittet så pratar vi runt 8% per år.  

” 



ÖVNING – HITTA DITT VARFÖR 
Som du säkert förstod av avsnittet ovanför så är det 

här riktigt viktigt. Jag rekommenderar att du skriver 

ner svaret någonstans där du varje dag kan se det. 

Skriv ned det på mobilen. Eller varför inte skriva ut 

pappret och sätta upp det på kylskåpet? Vad som helst 

– bara du ser det. Ofta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Jag vill lära mig investera, och bygga upp mycket 

kapital för att…. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Jag lovar att prioritera mina mål och min framgång, 

för att på så sätt kunna nå målsättningen här ovanför  

_____________________________                _____________ 

Signatur, Namnförtydligande          Datum 



HUR NÅR MAN EKONOMISK 

FRIHET? 
Att skapa en så pass stor aktieportfölj att den går att 

leva på går faktiskt snabbare än man kan tro. Det vill 

säga – en portfölj så stor att du kan plocka ut pengar 

från den i all oändlighet utan att den minskar i storlek. 

En pengamaskin skulle nog många kalla det. I 

realiteten handlar det enbart dessa fem faktorer: 

- Tiden du sparar 

- Vilken sparkvot du har 

- Hur hög avkastning du får 

- Hur mycket pengar du vill ta ut ur portföljen. 

- Hur mycket pengar du startar med 

Om vi leker lite med siffrorna utifrån hur man kan 

tänkas prestera bör man kunna anta att avkastningen 

är absolut minst 5% per år. När du nått friheten bör du 

kunna använda 4% av beloppet för att betala dina 

kostnader, utan att portföljen minskar i storlek. Detta 

är väldigt försiktiga antaganden. Givet detta kan du 

använda tabellen här nedanför för att se hur lång tid 

det faktiskt kommer ta dig att bli ekonomiskt fri om du 

börjar från 0 kr. 

Sparkvot (%) Arbetande år till 
finansiell frihet 

10% 51 år 
20% 37 år 
30% 28 år 
40% 22 år 
50% 17 år 
60% 12 år 
70% 8 år 
80% 5 år 
90% 3 år 

100% Du är fri! 

 

Som du ser så gäller det att arbeta hårt med sin 

sparkvot. Varje krona räknas, och kommer att ta dig 

ett steg närmre dina mål.  

  



 

  



Så går det till i praktiken 

 

 

SPARGURUNS 

AKTIEUTBILDNING 

 

 

 

MODUL 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
I modul 2 får du en steg-för steg guide till hur du rent 

praktiskt kommer igång. Hur tar man egentligen det 

första steget? Vad ska man tänka på? 

 



SÅ KOMMER DU IGÅNG 
Att komma igång med sin aktiehandel kan till en 

början tyckas som en omöjlig uppgift. Hur gör man 

med alla skatter och konton och allt vad det innebär?! 

Jag har goda nyheter åt dig. Det är superenkelt. 

Det krävs egentligen inga förkunskaper för att börja 

med aktier. Jag brukar säga att det bästa är att bara 

försöka komma igång, och lära sig och anskaffa sig 

mer kunskaper allt eftersom man håller på med det. I 

början gör man lite misstag, så enkelt är det bara. Men 

det är helt ok att göra det! Det fina är också att du i 

början av din aktiekarriär har mycket mindre pengar 

än vad du kommer ha senare. Misstagen du gör i 

början är alltså mycket billigare att göra nu än om du 

skulle göra samma misstag om några år när du har 

mycket mer pengar. Så gå ut och gör misstag, och lär 

dig av dem.  

 

 

Om det är så att du har ett väldigt stort kapital redan 

från start så finns det lite olika strategier att välja 

mellan. Hur investerar man en klumpsumma på säg 

100 000 kr? De flesta studier pekar på att det är bättre 

att lägga in hela summan in i aktiemarknaden på en 

gång, snarare än att stegvis lägga in lite i taget. 

Logiken bakom det är att börsen generellt går just 

uppåt så tid som du ligger investerad är väldigt viktig. 

Som nybörjare gäller inte detta rakt av då man 

generellt inte har kunskapen för att ta rationella 

beslut, lite beroende på såklart. Av den anledningen 



brukar jag personligen förespråka att man köper in 

sig lite grann i taget över en längre tidsperiod. 

Den här typen av strategi gör det även lite lättare att 

mentalt hantera risken för börskrascher i och med att 

man får ett snittpris. Ibland är aktien dyr, ibland är 

aktien billig. Titta tex på Investor i exemplet. Genom 

att köpa lite grann i taget har jag kunnat köpa aktien 

billigt under 2018. 

  



STEG 1 – VAL AV MÄKLARE 
I praktiken så är det första steget du behöver ta att 

välja var du ska sköta din aktiehandel ifrån.  Det här är 

ett val som måste ha grund i dina personliga 

preferenser. Vad du bör göra dock är att jämföra 

prisbilden för courtage hos olika mäklare. I dagsläget 

tycker jag att Nordnet och Avanza är väldigt prisvärda 

och användarvänliga när det kommer till aktiehandel. 

Om du vill stötta mig i mitt arbete får du mer än gärna 

använda mina länkar om du bestämmer dig för att 

skaffa ett konto hos någon av dessa. Kolla in fliken 

”Börja med aktier” på hemsidan så finns där 

direktlänkar. 

 

 

 

 

STEG 2 – KONTO 
När du öppnar en depå hos någon av mäklarna 

kommer du att behöva skapa ett konto. Det är på det 

här kontot dina aktier kommer att ligga. Vilket man 

bör använda beror lite på. Generellt är ISK det bästa 

kontot att använda för svenska aktier och aktiefonder 

med hög risk. Ska du köpa utländska aktier kan det 

vara smart att ha dem i en Kapitalförsäkring istället. 

Det fina med dessa konton är också att du inte 

kommer att behöva deklarera dina aktieaffärer 

manuellt – allt kommer att ske automatiskt vilket 

såklart är riktigt skönt. Du schablonbeskattas med ett 

litet belopp på hela det insatta kapitalet och de 

insättningar du gör – så se till att inte sätta in pengar 

under en kort period bara då detta leder till att du får 

betala mer skatt än nödvändigt. 

 

 



STEG 3 – VÄLJ VAD DU SKA KÖPA 
Så! Nu är det bara att göra en insättning till kontot och 

så är du redo att börja handla aktier. Vad du ska köpa 

är något du själv behöver göra en bedömning på – alla 

ansvarar själva för sin egen aktiehandel. I Modul 3 och 

4 får du lite hjälp i att hitta din egen strategi, och lite 

tips och trix på hur man kan göra för att hitta bolagen 

som passar just dig att köpa. 

 

STEG 4 – ORDERLÄGGNING 
Hur gör man själva köpet då? Detta ser lite olika ut 

beroende på mäklare men det finns en del 

gemensamma faktorer. 

Du behöver först och främst bestämma ett pris som du 

vill betala för aktien. Oftast är det nuvarande priset 

förinmatat när du kommer till orderläggningen så då 

behöver man inte tänka så mycket på det. Vad som 

däremot kan ske är att aktien stiger i pris under tiden 

du gör din orderläggning, innan du hinner skicka iväg 

din order. Det som händer då är att din order inte 

kommer att gå igenom för att du helt enkelt vill betala 

ett pris som är lägre än vad aktien nu säljs för.  

Antingen kan du då gå in och justera din order till ett 

högre pris, eller så kan du vänta och hoppas på att 

aktien går ner i pris igen till den köpnivå du angett.  

Du behöver även ange hur många aktier du vill köpa. 

Totalpriset för din order är sedan aktiepriset*antal 

aktier + eventuellt courtage. Gällande courtaget bör 

du se upp så att du inte betalar för mycket. Små orders 

kan hos vissa banker bli riktigt dyra. Kolla upp vad 

som gäller hos just din bank.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utdelningsaktier 

 

SPARGURUNS 

AKTIEUTBILDNING 

 

 

 

MODUL 3 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

I modul 3  fokuserar vi på utdelningar. 

 
 

 



VARFÖR ÄR UTDELNINGAR BRA? 
Att ett företag ger utdelning är helt klart ett 

sundhetstecken. I förlängningen är utdelningar 

nämligen en utskiftning av ett företags vinst till 

aktieägarna, så utdelning tyder på att bolaget gör 

vinst – vilket såklart är något positivt. 

I början är det lätt att tänka att utdelningar inte alls 

spelar roll och att det är värdelösa när man ser att 

aktiekursen går ned med samma belopp som 

utdelningen när den skiftas ut. För det gör den 

faktiskt, allt annat lika kommer du dagen vid utdelning 

ha lika mycket kapital som dagen efter. Utdelningar är 

således inte något för den som anammar en kortsiktig 

strategi på börsen. 

Om vi antar att allt annat är lika så kommer 

aktiekursen sjunka när vi får utdelningen med samma 

belopp. Men, allt annat lika kommer aktiekursen året 

därpå att ha letat sig upp till samma nivå igen – 

eftersom att företaget nästa år kommer att göra 

samma vinst och värderas likadant. Osv. Detta kan 

illustreras enligt grafen nedan. Det här innebär då att 

din avkastning du kommer få är lika stor som 

utdelningarna du får. Tar du dessutom beslutet att 

återinvestera utdelningen i aktier kommer du att få ta 

del av den fantastiska ’ränta-på-ränta’-effekten som 

uppstår i och med att du får fler och fler aktier i 

företaget och därmed kommer den totala utdelningen 

du får bli större och större. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Man kan även illustrera vikten av utdelningar genom 

en graf som visar hur totalavkastningen sett ut för 

någon som ägt en aktie om man inkluderar respektive 

exkluderar utdelningarna som getts. I exemplet nedan 

har ni bolaget Realty income corporation. Blå linje är 

den aktiekursutveckling som bolaget haft. Lägger vi 

till utdelningarna ser vi att totalavkastningen för 

bolagets aktie är betydligt högre. 

 

 

 

Enligt mig är det bästa med utdelningar att det ger ett 

kassaflöde. En väldigt passiv intäkt som din 

investering genererar av sig självt. Man pratar ofta 

om att låta pengarna jobba för dig och där är 

utdelningar ett typexempel på att sätta pengarna i 

arbete. I och med att du får pengar insatta på ditt konto 

när utdelningen sker blir det så  tydligt att det faktiskt 

går att leva på sina aktier. Du kan använda 

utdelningarna till att betala dina utgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATT LEVA PÅ AKTIEUTDELNINGAR 
Det finns en tumregel som man kan använda för att 

beräkna hur mycket pengar man behöver ha 

investerat för att kunna leva på sina aktier. Regeln 

kallas 4%-regeln och säger helt enkelt att du kommer 

att kunna ta ut 4% av ditt kapital i all oändlighet utan 

att din portfölj minskar i storlek. Det är lätt att dra 

parallellen att dessa 4% motsvarar den utdelning som 

dina aktier ger dig. Så, med andra ord, skapa en 

portfölj som genererar 4% direktavkastning 

(utdelning) så kan du använda nedan formel för att se 

när du når dit. 

 

 KAPITAL SOM KRÄVS = DINA MÅNADSUTGIFTER×12×25  

 

Har du alltså månadsutgifter på 20.000 kr behöver du 

en portfölj som är värd 20.000×12×25 = 6 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTDELNINGAR ÄR INTE ALLT 
För att nyansera diskussionen kring utdelningar vill 

jag avråda från att stirra sig blind på utdelningen och 

direktavkastningen enbart. Bolag med riktigt hög 

direktavkastning (tumregel över 8%) har i vissa fall 

stora problem, och anledningen till den höga 

direktavkastningen är att aktiekursen fallit väldigt 

mycket. Då bör man alltså komma ihåg att aktien 

troligtvis har fallit av en anledning. I dessa fall 

behöver man göra en värdering själv och fundera om 

man fortsatt tror på bolaget eller inte. I vissa fall är 

kursfall tillfälliga, i andra fall inte.  

Också värt att påpeka är att det finns väldigt många 

bra bolag som inte ger utdelning av lite olika 

anledningar. Många företag vill helt enkelt att 

pengarna ska stanna inom bolaget istället för att ge ut 

dem till aktieägarna för att de själva ska kunna 

använda dem för att utveckla sin verksamhet. Om 

företaget är väldigt skickliga på det de gör och ser 

potentialen i att investera mer i sig själva kan 

utvecklingen bli riktigt bra vid ett sådant beslut. 

Således kan det finnas en poäng i att investera även i 

icke-utdelande bolag. Om man vill använda 

utdelningar för att betala räkningar kanske detta inte 

är så intressant dock. I det fallet finns ju alltid 

möjligheten att, när man ekonomisk frihet (enligt 

tidigare beräkning), sälja sina icke-utdelande bolag 

till förmån för de med utdelning.  

Aktieutdelningar är alltså inte allt. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hitta rätt aktier 
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MODUL 4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I modul 4 får du lite tips kring hur du bör tänka inför 

ditt val av aktier 

 

 



VILKEN ÄR DIN STRATEGI? 
Det absolut första steget du bör ta inför val av aktier 

är att bestämma dig för vilken din 

investeringsstrategi är. Vill du satsa på bolag med 

nytänkande produkter och tjänster men som ännu inte 

gör vinst eller vill du ha stabila bolag som har visat sig 

lönsamma över tid?  

Jag personligen är, som ni säkert vet, stark 

förespråkare av att välja stabila och stora bolag som 

gör riktigt mycket i vinst. Därtill får det gärna finnas 

en utdelning även om det inte är ett skallkrav. Hur du 

bestämmer dig att göra är helt upp till dig. 

I den här sektionen kommer vi gå igenom hur du går 

tillväga för att först och främst analysera aktiens 

övergripande nyckeltal på ett enkelt sätt, och sedan 

hur man kan koppla sin strategi till siffrorna. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSERA VIKTIGA NYCKELTAL 
Jag brukar använda mig av ett fåtal olika källor när 

det kommer till att hitta bolagets nyckeltal. Dels 

brukar jag försöka hitta dem på borsdata.se, dels i 

företagens egna rapporter, dels på yahoofinance. 

Dessa källor tycker jag är mycket användbara. 

Följande nyckeltal är bra att känna till, att förstå, och 

också använda när man väljer vilka bolag man ska 

investera i. I exemplen kommer vi titta på H&M. 

 

Omsättning, vinst, och tillväxt 

Omsättning är egentligen hur mycket försäljning 

bolaget har. Här vill vi såklart se en hög siffra, men 

kanske framför allt att omsättningen växer varje år.  

 

 

Som synes i utdraget från H&Ms årsredovisning här 

ovanför så ser omsättningen ut att öka varje år, vilket 

vi gillar. Dock kan man urskilja en viss stagnation i 

tillväxten. Ökningen mellan 2014 och 2015 är mycket 

större än den mellan 2017 och 2018.  Tittar man 

däremot på vinsten, eller rörelseresultatet ser det 

inte fullt lika kul ut. Vinsten ser ut att falla över tid. Det 

här är också något som har återspeglats i H&Ms 

aktiekurs de senaste åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direktavkastning och utdelningsandel  

För omväxlings skull söker vi nu upp H&M inne på 

börsdata.se för att hitta dessa nyckeltal. 

Direktavkastningen hittar vi ganska snabbt enligt 

nedanstående tabell. Stigande trend, vilket är trevligt, 

men som också mycket bottnar i att kursen fallit 

mycket. Utdelningen i antal kronor har legat konstant 

under en längre period.  Dividerar man utdelningen i 

antal kronor med hur mycket vinst företaget gör per 

aktie får man utdelningsandelen. Är andelen låg visar 

det på en säkerhet och stabilitet – det finns utrymme 

för höjningar framöver. Är siffran över 100% bör man 

undersöka 

noggrannare vad 

anledningen är. 

Det är även 

intressant att se hur 

utdelningstrenden 

är. Vissa bolag har 

höjt utdelningen 

oavbrutet varje år i flera årtionden. Sådana bolag blir 

extra intressanta. 

 

P/E och PEG 

P/E talet är ett mått på hur högt ett företag värderas. 

Hur högt priset är i antal kronor säger alltså 

egentligen ingenting om hur dyr aktien är, utan du 

behöver ställa det i relation till hur mycket vinst och 

omsättning företaget gör. För att få fram nyckeltalet 

tar du priset på aktien i antal kronor delat på den vinst 

företaget gör per aktie. Denna finns såklart redan 

uträknad på Börsdata,  

 

Som ni ser har aktien 

blivit billigare och 

billigare allt eftersom. 

Det är vanligt att aktier 

som faller i kurs ofta 

handlas till lägre P/E.  



Bolag som har en fin tillväxt i vinst kommer ofta 

handlas till högre P/E tal då det finns framtida 

förhoppningar om ännu högre vinster. Det är därför 

ganska rimligt att sådana bolag är dyrare. Det är här 

PEG-talet kommer in. Detta nyckeltal får man fram om 

man dividerar P/E-talet med bolagets förväntade 

tillväxt. Givet ett antagande att H&Ms tillväxt i vinst 

ligger på 5% -> 20,96/5 = 4,1. Generellt är ett PEG-tal  

över 1,5 ganska dyrt, och ett P/E över 20 likaså. Men 

detta är alltid relativt och det går inte att göra en 

bedömning enbart på detta. 

 

Skuldsättning 

Hur mycket skulder har bolaget? Kolla in hur stort 

skuldsättningsgrad är genom att ta bolagets skulder 

delat på bolagets egna kapital, som du kan hitta i 

årsredovisningen. En viss skuldsättning är positivt då 

det ger möjlighet för företag att utvecklas. Men har 

bolaget höga skuldsättningsgrader  uppåt 3,0 och 

högre bör man vara medveten om att bolaget kan bli 

känsligt i lågkonjunkturer när intäkterna blir lägre.  

 

Framtiden? 

Den här delen i analysen är den absolut viktigaste. Vad 

tror jag om bolaget framöver? Tror jag på deras 

produkt? Linjerar bolagets utveckling med de trender 

som finns i samhället? Denna analys är som ni ser 

betydligt ”mjukare” än tidigare delar. Fundera lite 

själv på vad du tror. Det viktigaste är att du själv kan 

stå bakom det som företaget håller på med och deras 

framtidsriktning. 

 

Om du vill får du gärna kika in min checklista som jag 

brukar använda när jag gör mina investeringar. Den 

hittar du på nästa sida. 

 

 

 



SPARGURUNS CHECKLISTA 

8 PUNKTER FÖR EN FRAMGÅNGSRIK 

INVESTERING 
 

• Jag förstår vad bolaget gör och hur de tjänar 

pengar 

• Bolaget ger en fin utdelning som stiger över tid 

• Bolaget är i fallande kurstrend men jag tror att 

den kommer återhämta sig, alternativt bolaget 

är i en stigande kurstrend och jag tror att den 

kommer fortsätta stiga  

• Bolaget har attraktiva nyckeltal. Helst ett rimligt 

P/E och PEG, samtidigt som bolaget har en fin 

tillväxt. Om tillväxten är lägre, se till att aktien 

är billigare och ger bra med utdelning och 

därmed ger mycket värde för pengarna 

 

 

 

 

 

 

• Bolaget passar in i min befintliga portfölj. Se till 

att det inte blir för mycket av samma bransch i 

portföljen.  

• Jag tror på affärsidén även om 10 år. Rider 

bolaget på positiva trender i samhället?  

• Insiders äger aktier i företaget 

• Bolagets ledning framstår som kompetent  
 

 

 

 

 

Behöver du mer inspiration? Följ mig på instagram, 

@spargurun. Se även till att följa nybörjarportföljen. 

Länk och beskrivning till den hittar du på hemsidan. 

Lycka till med dina investeringar! 


