
Det var nervöst att  
trycka på köp-knappen  
första gången

att pengarna är där stärker 
henne.

– Jag känner mig mer som 
en del av världen och inte så 
isolerad som innan. Det är 
visserligen inte så mycket 
pengar det handlar om, men 
att ha kontroll har gett mig en 
större självkänsla. 

Belinda håller på med akti-
er nästan varje dag för att hål-
la sig uppdaterad. Hon kan-
ske inte köper och säljer hela 
tiden, men läser, lyssnar på 
poddar och bevakar nyheter. 
Hon är med i olika FB-grup-
per där det diskuteras aktier, 
fonder, pension, tjänstepen-

sion, vardagsekonomi och 
man kan lära sig mycket. 

Numera är hon även admi-
nistratör för nordens största 
FB-grupp för Teknisk Ana-
lys, ”TA Gruppen - Tekniska 
Analyser av aktier & börs”. 
Teknisk analys är en analys-
metod man använder sig av 

för att analysera prisutveck-
lingen hos aktier. Ett ämne 
som hon brinner för. 

I dag känns hennes dagar 
mer meningsfulla och hon 
slår fast:

– Jag har tagit makten över 
mina pengar och pensions-
fonder.  ■

Kan andra,  
så kan jag! Så 
tänkte Belinda 
och började 
aktiespara.

✔ Sätt bara in pengar du kan 
 undvara. Summan du sätter in 
 är ointressant. 

✔ Sprid dina investeringar. 
 Lite aktier, lite fonder, lite metaller,  
 fastigheter, skog eller annat. 
 Lägg inte alla  ägg i samma korg. 

✔ Det räcker att satsa 100 kronor 
 och det kostar inget i avgift 
 (courtage) på Stockholmsbörsen. 

✔ Courtage är gratis (kolla så du 
 har rätt klass på hemsidan) upp 
 till 50 000 kronor på Avanza 
 och upp till 80 000 kronor på   
 Nordnet.

✔ Mängder av kvinnor håller på 
 med aktier. Du är inte ensam. 

✔ Om du inte vet vad du ska köpa  
 börja med sådant du själv tycker  
 om i din vardagliga omgivning. 
 Kläder, mobilmärke, fastigheter,  

 ekologisk mat, internetleverantör 
 till exempel. 

✔ Lyssna inte för mycket på andra  
 utan läs på själv om de aktier  
 du vill köpa. Alla på börsen 
 gör fel någon gång. Ingen är 
 perfekt.

Tro på dig själv!
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