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VAD ÄR AKTIER?
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Kanske har du hört ordet aktier. Men vad är
det? Och vad händer på börsen? Här förklarar
vi, med hjälp av vår knattereporter Selma.

VARJE DAG NÄR

Selmas föräldrar tittar
på nyheterna hör hon
rapporter om hur
det går för aktier på
börsen. Även på TikTok
pratas det om aktier –
men vad är det? Och vad
är en börs egentligen,
mer än ett gammalt ord
för plånbok? Pappa funderar lite, sedan börjar
han förklara:
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

”NÄSTAN ALLA STORA företag ägs genom

att ägandet delats upp i många små delar.
När du äger en aktie betyder det att du
äger en liten del av företaget. Man kan säga
att en aktie är ett kvitto på att du satsat
pengar i det företaget. Säg att du startar ett företag
som heter Marsvin AB (AB är en förkortning för
aktie-bolag). Det kanske är värt 100 kronor från början,
som du delar upp i 100 aktier så att de kostar en krona styck.
Mamma, du, din storebror och jag köper 25 aktier var. Det kostar varje
delägare 25 kronor.”

”OM DET GÅR BRA för företaget så kan aktien bli
mer värd än det du betalade. Dina marsvin kanske får
massa ungar som du säljer
– och inom ett år har du en hel
marsvinsuppfödning! Då
kan massa människor vilja
ha aktier i Marsvin AB och företaget
anses vara värt 1 000 kronor. Plötsligt
kan jag sälja mina aktier för 250
kronor, vilken bra affär!”
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”… ELLER SÅ SPAR
JAG dem och h
 oppas

på att de blir mer
värda och väntar på en
utdelning. När företag
går bra delar de ofta ut en del
av vinsten till aktieägarna, det
vanliga är att det sker en gång
per år. Det kallas utdelning,
och brukar vara några kronor
per aktie.”

”VÄRDET PÅ EN aktie beror alltså
på hur många som vill köpa och hur
många som vill sälja aktier i just det
företaget just då. Så det kan också
bli tvärtom, att ingen är intresserad
av Marsvin AB och att aktierna blir värdelösa, säger pappa.” ”Så kan det bli, men mitt
Marsvin AB kommer att gå jättebra, säger
Selma.”
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LYCKOSLANTEN

AKTIER KÖPS OCH SÄLJS på en
så kallad börs: börsen är ett hus,
en affär där man handlar med
aktier. Som en stor marknad.

DELS FINNS DET RIKTIGA BÖRSHUS, till e xempel
Stockholmsbörsen, dels finns det en digital
marknad. Barn får dock inte handla själva med
aktier – du får vänta tills du blir 18.
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