
bjuder också information, ut-
bildning och rådgivning, hål-
ler vakande ögon på bolagen 
och sprider kunskap om ak-
tiemarknaden.

Vi har också specifika kvin-
noträffar där vi samlas några 
timmar en lördag per månad 
för att fika tillsammans och 
prata aktier, börs ochsparande.
Vad är ditt yrke?

– Jag jobbar som projektle-
dare och är elkraftsingenjör i 
grunden.
Hur kommer det sig att du 
brinner för aktier?

– Jag tycker helt enkelt att 
aktier är ett superkul sätt att 
spara pengar på. Förutom att 
man genom aktieägande blir 
en delägare i ett företag, så lär 
man sig också en 
massa om olika 
företag, branscher 
och marknader.

Men också om 
samhället och vad 
som händer i Sve-
rige och utomlands ekono-
miskt, konjunkturmässigt och 
delvis politiskt. När man blir 
engagerad i sitt sparande bru-
kar man också få riktigt bra 
koll på sin privatekonomi, vil-
ket är väldigt nyttigt.
Var det svårt i början?

– Ja, jag tyckte det var väl-
digt svårt. Jag hade ingen att 
diskutera med och hittade 
inga kurser jag kunde gå för 
att lära mig. Jag fick lära mig 
själv genom att testa mig fram, 
läsa i tidningar och annat. I 
dag, med sociala medier, har 
vi fantastiska möjligheter att 
diskutera och utbyta erfaren-
heter, att lära oss av varandra 
och hjälpas åt. 

Det tycker jag är kul och in-
spirerande, att kunna hjälpa 
andra kvinnor med kunska-
pen jag samlat på mig, att för-
söka peppa och inspirera. Jag 
har själv jobbat på att förverk-
liga ett antal drömmar som jag 
haft sedan tonåren och vet att 
många andra kvinnor också 
drömmer om saker de vill 
uppleva, göra eller skapa. 
Varför startade du Facebook- 
gruppen ”Tjejer som gillar 
aktier”? 

– 2014 var jag med i olika 
diskussionsgrupper med te-

mat aktier på Facebook. Det 
fanns andra kvinnor, om än 
inte speciellt många, i alla 
dessa grupper, men väldigt få 
skrev något alls i grupperna.

Efter att ha diskuterat med 
en vän hur man skulle kunna 
få fler kvinnor aktiva i aktie-
diskussionerna gav min vän 
mig idén att starta en egen 
grupp för kvinnor där vi kun-
de försöka peppa och inspi-
rera varandra.

Sagt och gjort, jag startade 
gruppen och bjöd in några 
kvinnor jag hade kontakt med. 
De bjöd med fler av sina vä-
ninnor, som i sin tur bjöd med 
sina väninnor och gruppen 
växte som ringar på vattnet.

I dag har gruppen drygt 
17 000 medlem-
mar och växer. 
Kvinnor 16–90 år 
boende över hela 
landet, men även 
en del i Norge, 
Danmark, Fin-

land, Tyskland, USA, Austra-
lien och Nya Zeeland. 

Det är så fantastiskt med 
sociala medier. Man kan träf-
fa likasinnade och diskutera 
saker fast man bor tusentals 
kilometer ifrån varandra.
Vilka är de vanligaste frågor-
na om aktier?

– Frågeställningar kring 
hur man kommer igång, vil-
ka kontotyper man kan välja, 
hur man tänker vid köp- och 
sälj, hur man väljer aktier och 
hur man sprider sina risker. 
Vanliga frågor är också hur 
man bör tänka kring pen-
sionssparande och sparande 
för sina barn och barnbarn. 
Är det många som är tvek-
samma till att börja för att de 
inte tror att de kan?

–  Det finns många fördo-
mar kring aktiesparande. Att 
man tror att man behöver sto-
ra summor, att det krävs djupa 
kunskaper i till exempel mate-
matik och att det krävs myck-
et tid. Så en del säger att de inte 
kan syssla med aktiesparande 
utifrån de föreställningarna. 

Men om de ändå gått med i 
Facebookgruppen och läst 
vad andra skrivit har många 
blivit inspirerade att försöka 
själva. Det finns aktiemäklare 

där avgiften för köp- och sälj-
transaktioner (courtage) är 
gratis upp till ett visst belopp 
på kontot och man kan där-
med spara med mycket små 
belopp för att komma igång.

Matematiska snillen behö-
ver vi inte vara och vad gäller 
generell aktiekunskap hjäl- 
per vi varandra i gruppen – 
både med att komma igång 
och med frågor som dyker 
upp på vägen. Tid behöver 
man naturligtvis, men långt 
ifrån så mycket som många 
tror innan de kommer igång. 
Vad får du för reaktioner från 
människor du inte känner 
när du berättar att du hand-
lar med aktier?

– Det ansågs nog mer udda 
förr, för tio år sen bemöttes 
det oftare med ett fundersamt 
”Jaha” och snabbt byte av 
samtalsämne. I dag sparar ju 
de flesta i fonder och det är 
inte alls så ovanligt att man 
har aktier i sitt sparande.

Det ser också ut som intres-
set bara ökar, nu är det inte 
ovanligt det pratas aktier vid 
fikabordet på jobbet. Att få 
väldigt låg till ingen ränta på 
sitt sparkonto och ha oro för 
sin kommande pension är sä-
kert faktorer som påverkar, 
men också att det skrivs i me-
dia och talas mycket mer om 
sparande i fonder och aktier.
Tips för totala nybörjare? 

– Det finns massor med  
information överallt. En del 
bra börstidningar man kan 
prenumerera på, men även 
bra böcker att läsa med grun-
derna. Biblioteket har det 
mesta om man inte vill pre-

numerera eller köpa böcker.
Det är bra att börja med lite 

grunder kring vad aktier är, 
hur aktiehandel går till och 
hur man kan tänka kring sin 
investeringsstrategi. Att gå en 
grundkurs genom till exem-
pel Aktiespararna, Studieför-
bundet eller liknande är ock-
så en bra start.

Öppna konto hos banken 
eller någon av nätmäklarna 
och se till att du får lågt  eller 
gratis courtage. Framför allt, 
var inte rädd att testa och an-
vänd bara pengar som du kan 
förlora – alltså inga pengar 
som egentligen är avsedda för 
mat, hyra och så vidare.
Har du  kurser i aktiehandel?

– Jag håller grundkurser i 
aktiekunskap och kurser i 
analysprogrammet HittaKur-
svinnare då och då hos min 
lokalavdelning inom Akties-
pararna. Ibland håller jag 
också inspirationsföreläsning-
ar på annat håll. 
Hur tror du att fler kvinnor 
kan bli intresserade?

– Jag tror gemenskap är en 
viktig faktor. Att ha möjlighet 
att knyta kontakter och kän-
na att man kan ställa vilken 
fråga som helst och få ett trev-
ligt, informativt svar.

Det är många kvinnor som 
träffat nya bekantskaper ge-
nom FB-gruppen och startat 
lokala fikagrupper och aktie-
klubbar för att träffas och dis-
kutera. När man inte känner 
någon annan som håller på 
med aktier kanske man drar 
sig för att börja.  ■

Christinas Facebook- 
grupp för kvinnor och 
aktier blev snabbt en 
succé. Gruppen har 
16 000 medlemmar 
mellan 16 och 90 år. 

Använd 
bara pengar 
som du kan 
förlora.

LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA!

Christina håller kurser och föredrag om aktier.
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