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Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning 
är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka det investerade kapitalet. 

Vi har inte tillstånd till att ge finansiell rådgivning. Ingenting som läses 
på Aktieskolan.se eller i våra e-böcker ska därmed ses som rådgivning, 
vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre 
privatekonomi. 

Skulle du stöta på ett faktafel eller liknande så önskar vi att du 
rapporterar in det till oss via Aktieskolan.se.

Vi länkar ut till källor, videos, artiklar, grafer och mycket annat från 
tredje part. Vi tar inte credd eller beröm för detta materialet då det inte 
är vi som har skapat eller äger det. Däremot vill vi rekommendera det 
då våra branschkollegor har skapat något som vi tycker att du bör ta del 
av.

Disclaimer.



”Vi har hjälpt 
människor investera 
sedan 2006
- Anton Gustafsson, Aktieskolan.se

Aktieskolan.se grundades 2006 och har sedan dess hjälpt tusentals 
människor varje månad att bli bättre på aktier, fonder och 
privatekonomi. Alla våra tjänster online är kostnadsfria och är ofta 
skapade av frilansskribenter som har ett brinnande intresse för börsen 
och ekonomi.

2019 förvärvades Aktieskolan.se av Consilium Online AB som har flera 
års erfarenhet av att hjälpa människor till en bättre privatekonomi 
online. Bolaget äger och förvaltar ca 15 hemsidor som hjälper 
människor att förbättra din privatekonomi genom guider och jämförel-
setjänster. Under hösten påbörjades en storsatsning där första steget 
blev en helrenovering av sajtens uppbyggnad och grafiska profil. 

Idag har vi 30-50.000 besökare i månaden som besöker Aktieskolan.se.

I den här e-boken hjälper vi dig att bygga en utdelningsportfölj, eller 
som vi gillar att kalla det; en pengamaskin.
Det gör du genom att investera i utdelningsaktier som varje år betalar 
ut kontanta utdelningar till dig.

Om Aktieskolan.se

Författare till boken ”Bygg din egen Pengamaskin”

Anton har över +10 års erfarenhet av egenföretagande och har ett 
brinnande intresse för investeringar och privatekonomi. 
På fritiden driver Anton en av Sveriges största aktiebloggar, 
Västkustinvesteraren.se.

Anton har byggt en egen sorts pengamaskin med olika sorters till-
gångar. Vid publiceringen av den här e-boken så får han utdelningar 
från två onoterade bolag, två aktieportföljer på börsen och en port-
följ innehållande P2P-lån.

Anton Gustafsson



Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning 
är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka det investerade kapitalet. 

Vi har inte tillstånd till att ge finansiell rådgivning. Ingenting som läses 
på Aktieskolan.se eller i våra e-böcker ska därmed ses som rådgivning, 
vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre 
privatekonomi. 

Skulle du stöta på ett faktafel eller liknande så önskar vi att du 
rapporterar in det till oss via Aktieskolan.se.

Vi länkar ut till källor, videos, artiklar, grafer och mycket annat från 
tredje part. Vi tar inte credd eller beröm för detta materialet då det inte 
är vi som har skapat eller äger det. Däremot vill vi rekommendera det 
då våra branschkollegor har skapat något som vi tycker att du bör ta del 
av.

Disclaimer.



Kapitel 1 
Vad är utdelningsaktier?



Vad är en utdelningsaktie?

En aktieutdelning är när ett bolag betalar ut en del av vinsten till 
sina delägare (aktieägare). En del bolag beslutar att de inte kan 
använda hela vinsten för att fortsätta växa och delar då istället ut 
pengarna till sina aktieägare.

De flesta bolagen betalar en aktieutdelning en gång per år, men 
det finns även de som betalar ut 2, 4 och 12 gånger om året.

Många bolag väljer att inte dela ut pengar och istället behålla 
kapitalet i bolaget. Det gör att de har möjlighet till investeringar 
och förvärv för att fortsätta växa. 

Det kan vara en bra taktik om bolagets ledning tror på att fort-
satta offensiva satsningar ska ge ännu bättre lönsamhet framö-
ver.
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Vad är en aktieutdelning?

En utdelningsaktie är en aktie som tillhör ett börsnoterat bolag 
som i sin tur delar ut pengar till sina aktieägare. Det innebär att 
du som aktieägare i bolag kan få ta del av bolagets eventuella 
vinster varje år.

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yjqEnyCh4c


Direktavkastning är nyckeltalet som beskriver hur mycket bola-
get delar ut jämfört med vad en aktie kostar.
Kostar en aktie 100 kr och bolaget betalar 5kr i utdelning per år 
så är direktavkastningen 5%.

Även om en hög direktavkastning är lockande så är det viktigt 
att analysera bolaget så bra som möjligt och försöka se så de kan 
fortsätta att betala ut en hög utdelning framåt i tiden. 

För att en hög direktavkastning ska vara möjligt så måste bolaget 
fortsätta tjäna lika mycket pengar varje år, eller gärna mer för 
varje år som går.
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Direktavkastning

High yield är engelska för “hög direktavkastning” och beskriver 
bolag som har just en högre direktavkastning. Det finns ingen 
brytpunkt för vad som räknas till high yield eller inte, men en di-
rektavkastning på över 5% anser vi på Aktieskolan är aktie med 
hög utdelning.

De flesta bolagen som har en direktavkastning på över 5% har of-
tast inte samma möjligheter att höja utdelningen löpande då de 
många gånger är ett större bolag som har sin tillväxt historiskt 
sett och nu visar mer stabila vinster år efter år.

High yield

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iKg-p-n4TE


Dividend growth betyder “utdelningstillväxt” och beskriver de 
bolagen som höjer sin utdelning löpande. Det är bra för dig som 
investerare då du varje år för en större summa utdelat från bola-
get.

Köpte du t.ex. aktier i bolaget Investor 2016 så fick du en utdel-
ning på 10kr per aktie. Äger du sedan bolaget i 4 år så har du fått 
vara med på deras utdelningshöjning fyra gånger. Deras utdel-
ningshistorik ser ut så här:
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Dividend growth

Grafik lånad från Avanza bank

” Do you know the 
only thing that gives 
me pleasure? It’s to 
see my dividends 
coming in.
- John D. Rockefeller

https://avanza.se


Investors utdelning betalades tidigare ut en gång per år men har 
nu ändrats till två gånger per år.

Om du är långsiktig med dina investeringar och återinvesterar 
dina utdelningar så kan du få en kraftig effekt med hjälp av rän-
ta-på-ränta. Ännu kraftigare blir den om du får högre aktieutdel-
ningar varje år.
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Vilket är då bäst, hög direktavkastning eller en hög utdelnings-
tillväxt? Det finns inget givet svar på frågan, men däremot kan 
man försöka bena ut vad som passar än själv bäst.

Ska du konsumera dina aktieutdelningar på något utanför bör-
sen löpande varje år så kanske en en högre direktavkastning är 
att föredra då du helt enkelt får så mycket som möjligt i aktieut-
delning utbetalt.

Likadant kan du tänka om du vill bygga en utdelningsportfölj 
vars utdelningar ska användas när du går i pension. När du bör-
jar närma dig pensionen (eller konsumeringen överhuvudtaget) 
så kanske det är dags att vikta över till aktier som betalar en hög 
utdelning istället för utdelningstillväxt.

Ska du investera med lång sikt (+10 år) och hela tiden återinves-
tera utdelningarna (köpa fler aktier för pengarna som du får i 
utdelning) så kan utdelningstillväxten vara en stor fördel. 

Bör man satsa på hög direktavkastning eller 
utdelningstillväxt?

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=KBl4BqEOyVI


Det brukar även vara så att aktiekursen för de bolag som har en 
bra utdelningstillväxt tenderar att gå bättre än high yield-aktier.

Med tanke på att bolaget behöver öka sin vinst varje år för att 
kunna öka sina aktieutdelningar så kan man även teoretiskt tän-
ka att värderingen för bolaget bör gå upp med tiden och du får 
därmed även möjlighet till en kursvinst.
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I skrivande stund har bolagen här nedanför högst direktavkast-
ning på Stockholmsbörsen. Vi höjer dock ett varningens finger 
då vissa bolag har en så pass hög direktavkastning så den kan bli 
svår att bibehålla framåt.

Titta gärna på nyckeltalet “utdelningsandel” för att se hur stor 
andel av vinsten som bolaget delar ut. Har bolaget 90% utdel-
ningsandel så betalar de alltså ut 90% av all vinst till aktieägar-
na. 
Mer sunt är kanske att 30-70% delas ut beroende på bolagets 
situation och framtida planer.

Dessa bolagen har i skrivande stund (direktavkastningen för-
ändras varje dag som börsen är öppen då den är ett resultat av 
aktiepriset kontra utdelningen) över 5% direktavkastning.

Aktier med hög utdelning

Grafik lånad från Borsdata.se

https://borsdata.se/screener


Vi på Aktieskolan tycker att bolagets historik är en mycket viktig 
parameter när du bygger din aktieportfölj. Det är viktigt att bo-
laget i fråga har en stabil och bra historik i form av både omsätt-
ningsökning och vinster. 

Det är fortsatt viktigt att bolaget har en bra ledning som gär-
na får äga mycket aktier. Det gör att ledningen har “skin in the 
game” och därmed både straffas och belönas beroende på sin 
prestation.

Här är Stockholmsbörsens stabilaste utdelningshöjare:

1. Castellum - 22 år med utdelningshöjningar i följd
2. Hufvudstaden - 19 år med utdelningshöjningar i följd
3. Vitec - 18 år med utdelningshöjningar i följd
4. Wihlborgs - 14 år med utdelningshöjningar i följd
5. ABB - 11 år med utdelningshöjningar i följd
6. Hexagon - 11 år med utdelningshöjningar i följd
7. Loomis - 11 år med utdelningshöjningar i följd

Här är stabila utdelningsbolag som sällan eller aldrig 
sänker utdelningen:

• Atlas Copco - 36 år utan att sänka utdelningen
• Wallenstam - 25 år utan att sänka utdelningen
• Assa Abloy - 25 år utan att sänka utdelningen
• Swedish match - 23 år utan att sänka utdelningen
• Sweco - 21 år utan att sänka utdelningen
• Nibe - 21 år utan att sänka utdelningen
• Astra Zenica - 20 år utan att sänka utdelningen
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Aktier med stabil utdelningshistorik
Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q5B4_w7Bec


Dividend Kings är ett samlings-
namn för de noterade amerikanska 
bolagen som har höjt sin utdelning i 
minst 50 år i rad.

Grafiken är lånad från Avanza bank, 
du hittar den här. 

På nästa sida så kan du se hur Divi-
dend Kings har utvecklats jämfört 
med S&P 500 de senaste åren. 

Vad är Dividend Kings?

https://www.avanza.se/aktier/temalistor/dividend-kings.html


Grafen här ovanför är hämtad från den här artikeln på SeekingAlpha.
com. Här ser du jämförelsen med hur indexet S&P500 (röd linje) har 
utvecklat sig jämfört med hur Dividend Kings (lila linje) har rört sig.

Observera dock att de bolag som räknas till Dividend Kings justeras 
i princip årligen då vissa faller bort från listan när de inte längre kan 
höja utdelningen eller nya tillkommer när de har nått upp till 50 år av 
höjda utdelningar.

Så har Dividend Kings utvecklats senaste 20 åren

https://seekingalpha.com/article/4315681-3-best-dividend-kings-to-own-over-next-10-years
https://seekingalpha.com/article/4315681-3-best-dividend-kings-to-own-over-next-10-years


Även om historisk prestation är positivt att ha ryggen så är det 
inte säkert att bolaget kan fortsätta att utvecklas så väl. Det finns 
många olika risker för att det ska ske. Ett par exempel är:
• 
• bolagets konkurrenter springer om 
• bolagets genomgår ett ledningsbyte som inte fungerar bra
• bolagets produkter/tjänster blir inaktuella och omoderna

Många världsledande bolag, sett till sina konkurrenter, har ett 
par år senare till och med gått i konkurs.
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Historisk utveckling garanterar inte framtida...

Aktiesparare som har som investeringsstrategi att bygga en 
utdelningsportfölj gör det ofta för att de ser värde i att få utdel-
ningar som ett jämnt kassaflöde. Det är viktigt att du analyserar 
bolaget innan du investerar i det. Kommer de kunna fortsätta 
dela ut pengar i framtiden? 

Är företaget litet? Har de en stabil ekonomi? Samt kan de le-
verera en bra utdelning i många år framöver? När man sparar 
pengar i en utdelningsportfölj tittar man därför på parametrar 
som direktavkastning, utdelningsandel, vinsttillväxt och utdel-
ningstillväxt. 

Direktavkastningen är därför viktig för att se hur stor procentu-
ell del av aktien som betalas tillbaka vid utdelningen, så ju högre 
direktavkastning desto mer utdelning kommer aktiespararen att 
få per aktie.

Utdelningsaktier som investeringsstrategi



Ställ dig gärna följande frågor direkt när du börjar titta på ett 
bolag:

• Tjänar bolaget mer pengar än de delar ut? (utdelningsandel)
• Hur hög total direktavkastning för portföljen vill du ha?
• Hur hög utdelningstillväxt vill du att portföljen ska ha?
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När du väljer att investera i en utdelningsaktie, så ökar chansen 
att dina pengar placeras i bra bolag eftersom du investerar i ett 
bolag som visar vinst och kan betala ut pengar till sina delägare.

Bolag som ger utdelning är därför sällan i utvecklingsfasen och 
ger ett mindre riskfyllt innehav för aktieägaren. Men samtidigt 
så kan det innebära begränsningar i totalavkastningen (kursut-
veckling + aktieutdelning).

Utdelningsaktier är därför inte endast bra för att bolagen gene-
rellt sett är bra och stabilare, utan också för att man som aktie-
ägare får ta del av ett stabilt och återkommande kassaflöde av 
utbetalningar från bolagens vinst genom utdelning.

En annan fördel är att du får en relativt stabil och förutsägbar 
avkastning när du väljer bolag som har en stabil och bra utdel-
ningshistorik.

Fördelar med utdelningsaktier

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_RONwLU9wc


Observera dock att ingenting är skrivit i sten och som många 
märkte av under 2020 när Covid-19 slog till så kan även de bolag 
med den bästa historiken behöva ställa in aktieutdelningen för 
att kunna överleva.

Det är mycket enklare att investera framgångsrikt som nybörjare 
(eller om man är relativt ointresserad) i utdelningsaktier jämfört 
med t.ex. tillväxtbolag.

Om du sätter upp ett mål på när du är nöjd med den totala utdel-
ningen så kan det finnas möjlighet att leva delvis på aktieutdel-
ningarna. Det kan innebära stora möjligheter som att t.ex. gå ner 
i tid på din ordinarie arbetsplats eller kanske resa en extra gång 
per år med familjen. Alla har vi olika förutsättningar, mål och 
drömmar att kunna uppfylla.

Fonder är ett mycket bra tillgångsslag för majoriteten av befolk-
ningen. En stor fördel med fonder är riskspridningen och att du 
kan sätta upp ett automatiskt månadsspar i din fondportfölj och 
därmed automatisera ditt sparande på börsen.

Fördelen med utdelningsaktier jämfört med fonder är att du 
får en del av avkastningen kontant och kan därmed enkelt välja 
vad du vill göra med den. Du slipper även olika fondavgifter och 
betalar bara courtage för varje köp och sälj du gör (bortsett från 
skatten i ditt investeringssparkonto).
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”
I rarely think the market is right. I 
believe non dividend stocks aren’t 
much more than baseball cards. 
They are worth what you can 
convince someone to pay for it.

- Mark Cuban



En av de stora nackdelarna med aktier överlag är att du behöver 
utsätta pengarna för risk. Alla investeringar där du förväntar 
dig att få någon form av avkastning innebär att du behöver ta en 
risk. Utdelningsaktier är inte annorlunda, men som vi sa tidigare 
så är det åtminstone stor chans att du väljer att investera dina 
pengar i bra bolag som är lönsamma.

Med det sagt så är den 0,5-1% ränta du kan få på ett bankkonto 
i princip riskfritt. Men det är en mycket begränsad avkastning 
som blir uppäten av inflationen. Det är därför viktigt att förstå 
att pengar som investeras på börsen kan gå förlorade.

Däremot är det viktigt att förstå att börsen är långt ifrån gam-
bling och casino där du behöver “satsa dina pengar”. Genomför 
du dina investeringar korrekt med en bra riskanalys och en bra 
riskspridning så kommer du att lyckas på lång sikt.

En annan nämnvärd nackdel som hänger ihop med utdelnings-
aktier har med utbetalningen av utdelningen att göra. Även om 
man köper en aktie i ett bolag, så finns inget kontrakt eller avtal 
på att företaget måste betala ut en utdelning. Däremot brukar 
det finnas en utdelningspolicy som är bra att ha koll på som 
investerare. Här är ett exempel på Telia Companys utdelnings-
policy: 

“Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av fritt 
kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser. 
Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas vid 
två tillfällen.”
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Nackdelar med utdelningsaktier

Går företaget under året dåligt och minskar vinsten kan det med 
stor sannolikhet innebära att det inte kommer att ha kapital över 
för att betala ut någon utdelning. 

Det innebär alltså att bara för att man har köpt en utdelningsak-
tie, så är man inte lovad utdelning. Väljer du däremot bolag som 
har höjt eller bibehållit utdelningen i +15 år så talar mycket för 
att de kan fortsätta göra det framåt också.

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWwi9VoL8eY


Det är långt ifrån alla som kan månadsspara 5.000kr i aktier. Men som räkne-
exempel och för att visa hur stark ränta på ränta effekten är så har jag valt det 
som exempel här på denna sidan.

Hur mycket kan du tjäna på din utdelningsportfölj?

Graferna är hämtade och lånade av från den populära 
aktiebloggen z2036 som drivs av Stefan Thelenius. 
Ta gärna en titt för mer inspiration och fler verktyg.

Vi utgår från att du har 50.000 kr att investera. Utöver det så månadssparar 
du 5.000 kr varje månad när lönen trillar in på kontot. Vi räknar med en di-
rektavkastning på 4,5% och en kursvinst (aktierna ökar i värde) med 3% per år 
i snitt över tid.
Du återinvesterar alla utdelningar och investerar från dagen du är 20 år till din 
pension (45år).

Resultatet:

Räkneexempel:

Som du kan se i både grafen och tabellen så skulle du teoretiskt 
kunna ha en utdelningsportfölj värd runt 14-15 miljoner kronor 
som vid din pension skulle ge en utdelning på ca 50-55.000 kr i 
månaden.
Givetvis är det är bara ett teoretiskt räkneexempel. Men det är en 
hissnande tanke enligt mig själv.

Du ser även hur kraftigt avkastningen accelererar sista tredje-
delen av din investeringsresa eftersom du återinvesterar och får 
ränta på ränta effekten.

Fyra viktiga punkter för att lyckas i längden:

• Månadssparande där du köper aktier löpande
• Avkastning
• Tid (börja redan idag!)
• Återinvestera utdelningarna

Sid 18

https://www.youtube.com/watch?v=FoWW5vxPXhs
https://z2036.blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=FoWW5vxPXhs
https://www.youtube.com/watch?v=FoWW5vxPXhs


Kapitel 3 
Så bygger du en utdelningsportfölj
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Att investera i en välbalanserad och stabil utdelningsportfölj har 
historiskt sett varit en mycket bra investeringstyp. 

Du får en relativt stabil avkastning i form av just aktieutdelning-
ar även om dina aktiers priser och värde hela tiden kommer att 
gå upp och ner.

Du får dessutom en annan flexibilitet när du investerar i aktier 
som delar ut pengar. Du kan t.ex. enkelt vikta om i portföljen 
genom att köpa aktier i ett bolag för utdelningen du får från ett 
annat.

Du behöver alltså inte köpa fler aktier i det bolaget som du fick 
utdelning av.

Här är ett par viktiga punkter jag tycker 
du bör överväga:

• Hur hög direktavkastning vs utdelningstillväxt vill du ha i 
portföljen?

• Portföljen bör bestå av 10-20 bolag för att sprida riskerna
• Portföljens bolag bör hämtas från minst 5-6 olika branscher 

för att sprida risken
• Investera endast i lönsamma bolag som du anser kommer 

kunna fortsätta tjäna lika mycket eller helst mer pengar i 
framtiden

• Investera i bolag vars historik är stabil och bra

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=5S2LI7hKxns
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Vi förstår att det är svårt som nybörjare att veta vad som är en 
lagom nivå för en utdelningsportföljs direktavkastning. 
Det är givetvis olika för alla människor, men vi tycker att 4-5% är 
lagom för att inte ta för mycket risk men samtidigt få en bety-
dande total utdelning.

Det betyder att om du investerar 100.000 kr i en utdelningsport-
följ som har 5% direktavkastning, så får du aktieutdelningar på 
5000 kr.

När du väl har valt ungefärlig nivå så är det enklare att börja titta 
efter aktier som tillsammans kan ligga på ungefär den direktav-
kastningen.

Steg 1

Kom fram till vilken nivå du vill hålla på 
portföljens totala direktavkastning

I grund och botten så vill du köpa aktier i bolag som delar ut en 
del av vinsten till sina aktieägare varje år, de ska ha en bra utdel-
ningshistorik och resultathistorik. 

De ska även kunna fortsätta tjäna pengar i många år framåt för 
att kunna fortsätta dela ut pengar.

På nästa sida tipser jag om två olika tjänster som jag själv brukar 
använda.

Steg 2

Screena och leta efter utdelningsaktier

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOmOy6elFA4


Jag rekommenderar att du använder Börsdata.se som har förmodli-
gen Sveriges bästa screener för att hitta just bra aktier. 
Börsdata har dessutom tagit fram en screener och en formel som de 
själva använder som kriterier på bra utdelningsaktier. 
Observera att det krävs medlemskap för att använda screenern.
Här ser du även hur resultatet ser ut enligt de kriterier som används i 
Börsdatas utdelningsstrategi.

Länk till utdelningsstrategin på Borsdata.se

Börsdata screener

Utdelningskvalité
1.Utdelningshistorik
2.Utdelningstillväxt 
3.Utdelningsandel
Utspädningseffekt och Storlek
4.Öknings av antalet aktier
5.Börsvärde
Kassaflöde
6.Fritt kassaflödes marginal
7.Operativ kassaflödes marginal
Lönsamhet
8.Vinstmarginal
9.Avkastning på total kapital
Värdering
10.Direktavkastning
11.P/E

Kriterier

https://borsdata.se/investeringsstrategi/utdelning


Här ovanför ser du några av Avanzas förinställda filter i deras screener. Det kan vara 
en mycket bra start för dig som vill hitta nya bolag att investera i. 
Börja med att titta efter vilka bolag som är populärast bland Avanzas +1 miljon kunder 
för att sedan se vilka bolag som också finns med i t.ex. kategorin 
Högst direktavkastning.

Länk till Avanzas investeringsinspiration

Avanzas inspirationssidor

https://www.avanza.se/aktier/aktieinspiration.html


Avanza har även en sida som de kallar för Topp- & Temalistor där du kan hitta inspiration 
beroende på vilken bransch du är intresserad av att investera i.
Som vanligt rekommenderar vi att du sprider risken genom att äga aktier i olika branscher.

Länk till Avanzas Topp- & Temalistor

Avanzas Topp- & Temalistor

https://www.avanza.se/aktier/temalistor.html
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• Hitta bolag som är lönsamma
• Bolaget ska ha en utdelningspolicy (t.ex. alltid dela ut 30-

70% av vinsten)
• Bolaget ska ha en bra historik gällande utdelningar, vinster 

och omsättning
• Bolaget får gärna ha styrelsemedlemmar som äger mycket 

aktier i bolaget
• Leta efter bolag som ger 3-5% direktavkastning
• Har bolaget en stabil historik av utdelningshöjningar så är 

det positivt
• Kommer bolaget att fortsätta prestera och förhoppningsvis 

tjäna ännu mer pengar i framtiden?

Tänk på följande när du väljer bolag:

Genom att diversifiera din aktieportfölj så sänker du risken för 
att förlora pengar. 

Om du t.ex. investerar i Skanska som erbjuder en hög direkt-
avkastning och bolaget sedan ställer in den inför nästa år p.g.a. 
problem så kommer aktiekursen att ta stryk och gå ner. 

Det innebär även att du och din portfölj tar stryk. Genom att äga 
10-20 olika aktier i gärna 5-6 olika branscher så kan du mildra 
en eventuellt tråkig situation framåt.

Steg 3

Diversifiera din aktieportfölj

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYgnNU7LyI4
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Aktiespararna har mycket bra gyllene regler som vi rekommen-
derar att du följer för att hålla en bra risknivå med dina investe-
ringar:

1. Sätt upp ett mål för ditt aktiesparande och var långsiktig 
(minst 5 år)

2. Investera regelbundet (månadsspara och köp gärna kontinu-
erligt)

3. Kontrollera riskerna genom att diversifiera
4. Vad försiktig med belåning
5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
6. Gör din egen analys av bolagen innan du investerar
7. Sätt upp regler för när du ska omplacera

Aktiespararnas 7 gyllene regler

1. Sätt upp ett mål för digg aktiesparande och våga vara 
långsiktig
Du bör alltid ha en målsättning för ditt sparande och din utdel-
ningsportfölj. Det kan vara så enkelt som att du vill kunna bygga 
en utdelningsportfölj som ger dig 5000 kr extra i månaden. 

När du sedan når ditt mål så måste du antingen omvärdera och 
höja målsättningen eller helt enkelt njuta av aktieutdelningarna 
på andra sätt. Det kan t.ex. vara tillskott till resor, bättre kost 
eller andra saker som du tycker sätter en guldkant på vardagen.

2. Investera regelbundet
För att sänka timingrisken så bör du investera regelbundet. Sätt 
gärna upp ett månadssparande som du köper aktier för varje 
månad för att inte riskera att köpa aktier på en börstopp.

Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7fVvHuaWTw
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”My two rules of investing:

Rule one: Never loose money
Rule two: Never forget rule one

- Warren Buffett

3. Kontrollera riskerna genom diversifiering
Som vi redan har gått igenom så är diversifiering en sorts risk-
spridning för dina pengar.
Det är särskilt viktigt för nybörjare och Aktiespararnas gyllene 
regler är en mycket bra checklista för att just sprida riskerna i 
ditt sparande på börsen.

4. Var försiktig med belåning
Man ska alltid vara försiktig med belåning. Med det sagt så är 
det inte alltid en dålig idé, men som nybörjare så rekommen-
derar jag definitivt att du lär dig att investera dina egna pengar 
först. 
Efter ett par år så bygger du upp kunskap och rutin vilket kan 
leda till att du kan använda belåning som en bra hävtstång. Men 
det är viktigt att det kommer med hög risk.

5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
Precis som du inte ska ta det jag säger i den här e-boken som råd 
så ska du inte läsa några analyser eller liknande okritiskt. 
Ingen investerare är perfekt och det du bör göra är att försöka ta 
åt dig så mycket kunskap som möjligt och sedan förvalta det på 
det sättet som passar dig bäst.

6. Gör din egen analys av bolagen innan du investerar
På samma spår som i punkt nummer 5 så bör du göra din egen 
analys av det som du vet och kan ta reda på. Lyssna inte på an-
dra mer än som inspiration.

7. Sätt upp regler för när du ska omplacera
För att inte hela tiden hoppa mellan investeringsfilosofier och 
idéer, så bör du sätta upp hur lång tid det ska gå innan du gör 
justeringar. Exempel: en gång varje år. 
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- Warren Buffett

I staplarna här bredvid så ser du att bäst avkastning över tid har 
de personer fått som har investerat i minst 12 aktier i portföljen.

Bilden är lånad från Avanza bank och statistiken gäller för deras 
kunder. 

I nästa graf som är lånad från Nordnet bank så ser du att risk-
spridningseffekten avtar väsentligt vid runt 15 aktier.

Avkastning vs antal aktier i portföljen

Grafen lånad från Avanza.se

Grafen lånad från Nordnet.se

Fram tills dess att du känner att du hanterar en ordentlig analys 
av bolag och aktier så är mitt personliga tips att du bygger en 
portfölj med minst 10 aktier.

Genom att sprida riskerna i sina investeringar blir ens aktieport-
följ mindre sårbar för börsens svängningar. Det kan också vara 
en god idé att titta över hur många globala aktier man äger. 
Det är bra att ha en portfölj som innefattar aktier från flera olika 
delar av världen. Även om de flesta av världens länder hänger 
ihop med världsekonomin är det inte helt ovanligt att länder 
ibland har större svängningar i ekonomin än övriga världen. 

Därför är det en bra idé att titta över så man har en riskspridning 
i sin aktieportfölj genom att ha minst 10 olika aktier i skiftande 
branscher och att aktierna är ifrån flera olika länder. Eller så 
att bolagen åtminstone har exponering mot olika geografiska 
marknader. Genom att göra det så sprids riskerna och att spara 
i aktier blir mindre riskfyllt än att endast investera alla pengar i 
en aktie.

Som nybörjare bör du äga i minst 10 bolag



Du bör även investera löpande (gärna varje månad genom ett månadsspar) för att 
sprida risken med att köpa på en börstopp.

I grafiken här ovanför (lånad från Fondkollen.se) ser vi hur ett månadssparande 
gör att vi köper aktier för olika köpkurser. Istället för att ha köpt alla aktier vid 
Köp 1 för 120 kr/st så har vi spridit ut risken och fått en snittkurs på 100 kr.

Varför? Jo, eftersom vi köpte flera gånger för under 120 kr när aktiekursen var 
längre så blev snittkursen lägre än ursprungskursen. Snittkursen kallas för GAV 
(genomsnittligt anskaffningsvärde).

Investera med jämna mellanrum över tid

https://fondkollen.se
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Vill du sprida risken ännu mer så kan du köpa aktier i ett par in-
vestmentbolag som grundpelare i portföljen. Flera av dessa, t.ex. 
Investor, har en bra utdelningshistorik och en helt okej direktav-
kastning. 

Ett investmentbolag fungerar lite likt en fond då de äger en port-
följ av olika aktier och bolag. Det innebär att om du köper aktier 
i ett investmentbolag så blir du indirekt aktieägare i bolagen som 
ägs av investmentbolaget. Det resulterar i sin tur i att du får en 
bra diversifiering när det kommer till bolagsrisk.

De tre överlägset mest ägda investmentbolagen hos Avanza 
banks kunder är Investor, Kinnevik och Latour.

Äger du t.ex. aktier i Investor så är du indirekt ägande i bl.a. 
följande bolag:

• Atlas Copco
• ABB
• Astra Zeneca
• SEB
• Epiroc
• Sobi
• Ericsson
• Saab
• Nasdaq
• ... och mycket annat både på och utanför börsen

Investmentbolag som utdelningsaktier
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En av de viktigaste delarna att tänka på när du investerar lång-
siktigt i en utdelningsportfölj är att du bör återinvestera utdel-
ningarna.

Då skapar du ränta på ränta-effekten genom att du får avkast-
ning på din avkastning. Som du kan se på bilden här nedanför 
(lånad från Aktieinvest.se) så blir det en mycket stor skillnad 
över tid när du återinvesterar utdelningen jämfört med om du 
inte hade gjort det.

Som du kan se vidare på nästa bild (som vi har lånat från Aktie-
invest.se) så har avkastningen inklusive utdelningar varit väldigt 
mycket högre över tid jämfört med om du inte skulle få någon 
utdelning.
Under 10 år så har Stockholmsbörsen utan utdelning gått upp 41 
procent och med en återinvesterad utdelning hela 97%.

Albert Einstein sägs ha kallat ränta på ränta-effekten för 
“världens 8:e underverk” på grund av sin kraftiga effekt över tid.
Ränta på ränta-effekten är en av de viktigaste nycklarna för att 
du ska lyckas maximera dina investeringar på lång sikt.

Återinvestera utdelningen och få 
ränta på ränta -effekten Tips på youtube-video från tredje part:

Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.aktieinvest.se/darfor-ska-du-aterinvestera-aktieutdelningen
https://www.youtube.com/watch?v=dma_S_5HvUA


Författare: Marc Lichtenfeld

Utsedd till årets bok 2016 av Institute for 
Financial literacy. Boken lär dig hur du 
bygger upp en förmögenhet genom utdel-
ning med så lite underhåll som möjligt. 
Boken är skriven av Marc Lichtenfeld 
som har 19 år på aktiemarknaden. 

Du får lära dig hur du bygger en inkomst 
kvartalsvis eller till och med månadsvis 
med 10-11-12 metoden. Du kommer lära 
dig att hitta aktier som kommer generera 
12% i årlig avkastning eller mer. 
Du kommer också få lära dig hur du 
strukturerar upp portföljen och bygger 
upp en säkerhet och ett välbefinnande 
med dina investeringar.

Get rich with Dividends

Rekommenderade aktieböcker om utdelningsinvestering

Författare: Lawrence Carrel

I den här boken får du lära dig flera vär-
defulla nycklar hur du med utdelning kan 
överleva när marknaden är instabil. 

Ta del av och lär dig hur du undersöker 
och får kunskap om företaget du investe-
rar i, mäter tillväxt och får utdelning. 

Låt utdelning blir en trygg grund i din 
portfölj och hur du får ut det mesta möj-
liga av den.

Dividend stocks for dummies
Författare: Marcus Hernhag

Alla kan bli rika på aktier och bygga upp 
en utdelning som kan sätta guldkant på 
tillvaron eller ge dig en extra inkomst 
som pensionär. 

Marcus Hernhag delar med sig av sin 
egen strategi, att genom låga kostnader 
och långsiktighet kan alla bli framgångs-
rika.

Bli rik på aktieutdelning



Författare: Rodney Hobson

Boken är för dig som vill bygga upp en 
bra och stabil utdelning som kan genere-
ra en trygg inkomst en eller till och med 
två gånger per år. 

Oavsett vart i livet du befinner dig, lär 
den vikten av att få en extra inkomst i 
form av utdelning. 

Du får lära dig flera ekonomiska begrepp 
och vad dem innebär. Du kommer ha 
stor nytta av detta när du tittar på bola-
gen och hur de faktiskt presterar vilket 
kommer hjälpa dig att ta bättre beslut i 
dina investeringar.

The dividend investor

Rekommenderade aktieböcker om utdelningsinvestering

Författare: Kelley Wright

Lär dig mer om vikten av att investera 
värdebaserat i etablerande och ledande 
bolag inom sin bransch och vikten av en 
bra och stabil utdelning. 

Du får lära dig vikten av att bolaget har 
ett bra och stabilt utdelningsmönster. 

Vill du lära dig mer om att investera i så 
kallade blue-chip aktier som är ledande 
inom sin kategori och kunna luta dig 
tillbaka och vara trygg i dina placeringar 
är detta boken för dig.

Dividends still don’t lie
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Det finns ett par grundregler som alla bör tänka på innan man 
investerar på börsen. Eftersom ingen vet hur varken börsen eller 
en enskild aktiekurs kommer att utvecklas framåt på kort sikt så 
är det mycket viktigt att du alltid är långsiktig.

Hur lång investeringshorisont har du?
Ska du använda dina pengar inom en snar framtid för att köpa 
hus eller liknande konsumering? Då bör du vara mycket försiktig 
på börsen. Det finns nämligen en stor chans att börsen går ner 
under en period på ett par år. 

Jag tror inte du kommer att kunna sova gott om natten när ditt 
bostadssparande minskar i värde månad efter månad trots att du 
fortsätter att månadsspara.

Vad innebär det att vara långsiktig? Gärna minst 5 år. Vill du 
få en ordentlig utväxling med ränta på ränta-effekten så bör du 
investera i 20, 30 eller gärna 40 år. 

Dina två bästa vänner när det kommer till att lyckas på börsen är 
tid och avkastning. Återinvesterar du avkastningen/utdelningen 
över lång tid så kommer du lyckas mycket bra med dina investe-
ringar. Men tänk på att bara investera pengar som du har råd att 
förlora.

Viktigt att tänka på
Tips på youtube-video från tredje part:
Klicka på bilden för att komma direkt till videon!

Disclaimer: Vi på Aktieskolan gillar att kombinera vårt material tillsammans med det bästa materialet från alla 
våra branschkollegor. Vi tar ingen cred för de videotips vi länkar till och rekommenderar i denna e-boken. Vi 

länkar till dessa videos då vi tycker att det är material som du borde ta del av. 

https://www.youtube.com/watch?v=FoWW5vxPXhs


Tack för att du har läst vår interaktiva och moderna bok om hur du kan 
bygga en pengamaskin. Vi hoppas att du är nöjd med det du har lärt dig 
och att du är redo att ta nästa steg för att komma igång.

Vi uppskattar feedback så vi kan utveckla boken (och andra böcker i 
framtiden) på att så bra sätt som möjligt. 
Skicka feedback till kontakt@aktieskolan.se.

Det är förbjudet att dela e-boken i maillistor, forum, facebookgrupper 
och på andra liknande plattformar.

Lycka till med dina investeringar!

Avslutning.


