
Bemästra investeringar: F1 - F7 
 

● Vad är en investering? 
En investering är en tillgång som tagits i bruk med målet att generera inkomst eller kapitalförstärkning. En 
investering handlar alltid om utlägg av resurser - tid, effekt, pengar eller köp av en tillgång, i hopp om en 
större utdelning i framtiden än vad som ursprungligen sattes in. 
 

● Varför skulle folk investera? 
En investerare är en person som gör en investering i en eller flera kategorier av tillgångar i syfte att göra 
vinst. 
 

● Vad är en investeringsstrategi? 
En investeringsstrategi är ett planerat tillvägagångssätt för hur man tänker investera under en tidsperiod.  
Det finns vanligtvis tre faser av en investering: 

o Vad man ska köpa 
o När ska man köpa 
o När du avyttrar 

 
Du bör sälja dina investeringar när: 

o De har uppnått din målavkastning  
o De har tappat i värde och anses vara mer riskfyllda 
o Du kräver tillgång till likvida medel 

 
Den bästa långsiktiga investeringsstrategin är att konsekvent spara en förutbestämd procentandel av din 
inkomst, investera detta med direkt ägande eller fondstrukturer och att återinvestera inkomsten. 
 

● Risk  
En investeringsrisk är att en eller flera av dina tillgångar förlorar sitt värde eller sin potential för att 
generera framtida inkomster.   
Det finns inget sätt att undvika risker helt, men man kan minska risken. 
Diversifiering i investeringar är ett sätt att sprida risker som kan förhindra att en hel portfölj förlorar sitt 
värde 
 

● Räntor 
Räntan är kostnaden för pengar och uttrycks som en procentsats som beräknas mot kapitalet på årsbasis. 
De faktorer som är inbyggda i räntan är: 

o Kostnaden för pengar (även känd till basräntan) 
o Inflation 
o Likviditet 
o Risk 

 

• Vad är en tillgångsklass? 
En tillgångsklass är en gruppering av investeringar som har liknande egenskaper och beter sig på samma 
sätt på marknaden. De omfattas vanligtvis av samma regler.  För att skapa din diversifierade portfölj bör du 
helst investera i de fyra olika tillgångsklasserna som ger dig: 
 

https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/062915/what-are-some-limitations-and-drawbacks-using-payback-period-analysis.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Profit


Kassalikviditet och akuta kontantändamål 
Obligationer  Låg kapitaltillväxt + regelbunden inkomst 
Aktier   Hög kapitaltillväxtpotential + utdelningsintäkter 
Fastigheter  Hög kapitaltillväxt + låg likviditet 
 

• Kontanter 
Kontanter används för att finansiera din dagliga verksamhet och fungerar som en form av sparande som 
kan användas för att finansiera framtida investeringar. 
 
Kontanter ger dock en minimal avkastning, och att spara på kontanter är riskabelt (säkerhet och förlust) och 
bör hållas till ett minimum. Det rekommenderas att du har 3 normala månaders levnadskostnader 
tillgängliga på ditt bankkonto. 
 

• Obligationer 
En obligation är i huvudsak ett skuldinstrument som betalar ränta som vanligtvis är fast under obligationens 
löptid.   
 
Obligationer är föremål för ett högt inflytande av marknadsräntorna, eftersom när räntorna förändras har 
de en omvänd effekt på priset på kupongobligationer med fast ränta. 
 

• Eget kapital 
Eget kapital (aktieinnehav) i ett företag gör i praktiken investeraren till ägare av företaget i den utsträckning 
som den har köpta aktier. Ägande av stamaktier ger rätt att rösta på årsstämman (1 aktie - en röst) och att 
få delningsavslut.  
 
Aktier är en långsiktig investering, med potential för betydande kapitalförstärkning, men har en hög 
risknivå eftersom ett misslyckande i företaget kan leda till förlust av investeringen.  
 

• Fastigheter 
Fastigheter är en av de mest populära och prisvärda tillgångsklasserna. Fastigheter ses som en trygg 
investering med potential för hyresintäkter. Fastigheter är av högt värde och kan vara ganska dyra.  
Fastigheter är också mycket illikvida. 
 

• Fonder 
En fond tillåter ett antal separata och orelaterade investerare att göra investeringar genom att samla sitt 
kapital; investerare kan dela kostnader och dra nytta av fördelarna med att investera större belopp, 
inklusive möjligheten att uppnå en bredare variation bland ett antal olika tillgångar och därmed sprida 
risken.   
 
Fonder kan generera inkomster för investerare (som kallas distributörsfonder) eller försöka maximera 
kapitalvärdetillväxten för sina investeringar (ackumulatorfonder). 
 

● ETF:er (Exchange Traded Funds) 
En börshandlad fond är en investering som gör det möjligt för investerare att köpa andelar i ETF, vilket 
skulle återspegla en investeringsstrategi genom en diversifierad portfölj.  ETF: er spårar vanligtvis ett 
specifikt index, en korg med råvaror, obligationer eller någon annan tillgångsklass eller andra investeringar 
som man kan tänka sig.  En ETF handlas som en aktie på börsen via en mäklare och har prisförändringar 
under dagen när de köps och säljs. 



 

● Sammansatt ränta 
Ränta avser av ett procentvärde av det kapital som betalas årligen.  Enkel ränta avser en ränta som kan tas 
ut som (årlig) avkastning.  Sammansatt ränta (“ränta på ränta) är när räntan aktiveras så att efterföljande år 
kommer att betala ränta på kapitalet såväl som den mottagna räntan (den årliga räntan läggs till kapitalet).  
Detta fenomen, som kallas sammansatt ränta, ökar det totala räntebeloppet år för år. 
 
Sammansatt ränta är användbar eftersom investerare som återinvesterar sin inkomst kommer att få ränta / 
utdelning på den inkomst som återinvesterades, och därför kommer värdet på investeringsportföljen att 
öka exponentiellt på lång sikt.  
 
Genom att uppskatta värdet av en investering i nuet baserat på förväntade framtida intäkter kan man 
tillämpa konceptet att pengar som finns tillgängliga för närvarande är värda mer än samma belopp i 
framtiden på grund av dess potentiella intjäningsförmåga.  Det underliggande konceptet är att så länge de 
kan tjäna ränta är pengar värda mer ju tidigare de tas emot.  
 

● Tillträde till investeringsmarknaden 
Man kan göra en investering när den initialt erbjuds till försäljning till marknaden, kallad primärmarknaden i 
enlighet med prospekt eller annan erbjudandehandling.  Detta innebär att köpet görs till ett fast 
erbjudandepris, direkt från emittenten (den som lanserar investeringsmöjligheten). 
 
 Alternativet är att köpa en investering på andrahandsmarknaden, genom en mäklares tjänster, till det 
rådande marknadspriset. I det här fallet skulle köpet göras från en annan, tidigare investerare. Priset på 
värdepapperet på sekundärmarknaden bestäms av utbud och efterfrågan. 
 

● Marknadsindex 
Ett marknadsindex är ett mått på värdet av en viss sektor av marknaden, eller hela marknaden, och 
används av finansiella chefer och investerare för att beskriva marknaden och jämföra avkastningen 
påsärskilda investeringar.  Värdeförändringen för ett index är i många fall en bättre indikation på sektorns 
resultat snarare än det faktiska värdet på själva indexet. 
 
 


