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SPARA eller SLÖSA?

SÅ

Annie Lööf

r

DET

AKTIER och BÖRSEN

ÅLDER: 33 år.
GÖR: Partiledare för
Centerpartiet.
BOR: Hus i Stockholm.
FAMILJ: Man och
dotter 1,5 år.
VÄXTE UPP:
I Värnamo, Småland.
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”Aktien går upp på börsen.” Vad betyder det
egentligen? Lyckoslantens knattereporter
Felix förklarar.
FELIX FÅR EN AKTIE

i Muffinsbolaget AB i
födelsedagspresent av
sin mormor. En aktie – vad är
det? tänker han.
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”NÄR DU äger en aktie
betyder det att du äger
en liten andel av företaget” säger mormor.
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NÄSTAN ALLA stora
företag ägs genom
att ägandet delats
upp i många små andelar. En
sådan ägarandel kallas för aktie. Aktierna köps och säljs på
en så kallad börs: det är ett digitalt torg där köpare och säljare
handlar aktier av varandra.

– JA G H A R alltid haft åsikter och gillat

att debattera, även som barn.
I klassrummet tog jag ofta ton.
Sista året i gymnasiet kände jag att
jag inte bara kunde sitta och tycka
och tänka längre – jag ville förändra också. Jag tog reda på vad de
olika partierna ville och tyckte och
bestämde mig för Centerpartiet,
och gick med.
Jag tycker att jag är både en
spara och en slösa. Eller så här;
jag är sparsam, men jag måste
köpa ganska mycket saker till vår
dotter, till vårt hus och kläder som

jag behöver i jobbet.
En del tänker ju att pengar är till
för att användas och att man får nya
varje månad, men jag tycker att det
är bra att lägga undan lite varje månad, för att ha om något händer; om
tvättmaskinen eller bilen går sönder.
Om man har möjlighet, för alla har ju
inte möjlighet att spara så mycket.
Jag sparar ett antal tusenlappar
varje månad. Dels till vår semesterresa som vi gör varje år, dels till
huset om vi skulle behöva laga nåt,
och också till min dotter. Och pensionssparande. Och så sparar vi

FELIX: ”Undrar vad hennes syrra tyckte
om att Annie åt upp hennes godis?”

20

genom
att vi
betalar av
på vårt
BAROMETERN
huslån:
amorterar.
Jag har två småsyskon, och
min syster som är tre år yngre än
jag var så duktig på att spara sitt
lördagsgodis. Hon hade en låda som
hon sparade allt i. Jag åt upp allt
mitt direkt, och kunde till och med
smygäta av hennes …”

SLÖSA SPARA

.

ROJAN: ”Jag visste inte ens att man
kan hyra sina kläder!"
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”Sparsam – men köper mycket”
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OM MÅNGA
MÄNNISKOR tror

att Muffinsbolaget
AB kommer att sälja fler
muffins framöver bör
värdet på Felix aktie stiga.
Men om Muffinsbolaget
säljer färre muffins än
vad man trott – ja då bör
värdet gå ner.

PSST!
TVÅ FAKTA OM
AKTIER…

UTDELNING OCKSÅ
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När företag går bra delar de ofta
ut en del av vinsten till aktie–
ägarna, normalt en gång per år.
Det kallas utdelning, och brukar vara några
kronor per aktie.
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VÄRDET PÅ EN

aktie beror på
hur många som
vill köpa, och hur många
som vill sälja, aktier i just
det företaget vid just den
tidpunkten..

RÄTT ATT VARA MED

Aktieägare har rätt att vara med och ha åsikter om vad
företaget gör. De bjuds då in till ett stort möte en gång
om året. Mötet heter ”årsstämma”. Då kan det komma
tusentals aktieägare som får berätta om de tycker att något
är dåligt eller bra som företaget gör.
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