
Facebook får allt fler 
kvinnor att snacka 
aktier 
Sociala medier får intresset för aktier och investeringar att 
skjuta i höjden bland kvinnor. På ett år har Facebookgrupper 
som diskuterar ekonomi fått tiotusentals medlemmar. 
– Det är fortfarande många som tycker att kvinnor inte ska 
hålla på med pengar, säger Christina Engelen, som skapade 
Facebookgruppen ”Tjejer som gillar aktier”. 
 

 
Eva Trouin och Christina Engelen. Foto: Malin Hoelstad, Magnus Hjalmarson Neideman 

Börsen är en värld som historiskt dominerats av män. Andelen kvinnor 
som handlar med aktier hos nätmäklarna Nordnet och Avanza är endast 24 
procent, men de senaste åren har kvinnors aktieintresse fått en skjuts 
framåt. Bland nya kunder hos Avanza har andelen kvinnor vuxit till 40 
procent – högre än bara något år tidigare. Även Nordnet har sett fler 
kvinnor bland nya kunder. Under årets första månader var siffran 37 
procent. 
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– Sett till antal är det fler kvinnor som kommer till oss än någonsin tidigare, 
säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet. 

För tre år sedan började banken rikta kurser och föreläsningar specifikt 
mot kvinnor, när kursarrangörerna såg att eventen till stor del besöktes av 
män. Intresset och nyfikenheten har funnits sedan länge, men har befästs i 
och med att de Facebookgrupper om ekonomi riktade till kvinnor har vuxit 
stort under det senaste året, tror Eva Trouin. 

 
Christina Engelen håller även kurser för tjejer genom Aktiespararna i Västerås. ”Det utbudet 

av kurser och evenemang som finns nu fanns absolut inte när jag började och satt och knåpade 

själv”. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman 

 

– Jag tror att tillväxten hänger ihop med att vi nått den här målgruppen i 

sociala medier. Vi märker ett ökat intresse även på Twitter och i våra sociala 

kanaler där man ser att kvinnor är inne och ställer frågor. Den här världen 

av pengar har varit väldigt mansdominerad, allting har utvecklats av män 

och då tror jag att språk och annat har präglats av det också, säger hon. 

Det var ett trist diskussionsklimat som fick Christina Engelen att starta 
Facebookgruppen Tjejer som gillar aktier. Den har just nu över 10 000 
medlemmar. Hon ledsnade på att Facebookgrupper om aktier inte alltid var 
så välkomnande. 

– Jag saknade ett diskussionsforum med andra kvinnor. Det fanns massor 
med grupper men väldigt få kvinnor kom till tals i dem. Om det var frivilligt 
eller om det trycktes undan vet jag inte riktigt, men det råder en viss 
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jargong i de här grupperna. Säger man minsta lilla fel kan man bli ganska 
illa bemött, säger hon. 

Själv har hon hållit på med aktier i 16 år och är även ordförande för 
Aktiespararna i Västerås. Egentligen var hon intresserad redan vid 18 års 
ålder, men mötet med en bankman som sa att aktier var för riskfyllt och 
inget för tjejer fick henne att till en början hålla intresset för sig själv. 

 
Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet. Foto: Malin Hoelstad 

 

– Det satte lite ribban för mig. Jag smög med det och läste Dagens Industri 
på toaletten på jobbet för att ingen skulle se att jag var intresserad. Då var 
jag ganska ensam om mitt intresse, men jag upplever att det är helt 
annorlunda i dag och tror att det hänger ihop med att man har fokuserat 
mer på kvinnor, säger Christina Engelen. 
I föreningen Aktiespararna är var fjärde medlem kvinna. Andelen 
kvinnor har blivit något större under de senaste tre åren, men även om 
ökningen är marginell så upplever även Aktiespararnas vd Joacim Olsson 
att intresset bland kvinnor har ökat. 

– Det syns på olika sätt. Dels på aktivitetsnivån i vår organisation, där jag 
upplever att det är fler som går på olika utbildningar och möten, sen tycker 
jag att man ser det tydligt också genom grupper på Facebook och liknande. 

I gruppen Tjejer som gillar aktier diskuteras allt om aktier, börs och 
investeringar, och medlemmarna som är mellan 16 och 83 år styr 
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diskussionerna genom att ställa frågor, tipsa varandra och länka till artiklar 
och event. 

Men Christinas grupp är inte den enda Facebookgruppen om ekonomi 
riktad till kvinnor. När trycket från nya medlemmar blev stort öppnade 
bloggaren Isabella Löwengrip en grupp som samlat nästan 50 000 kvinnor 
på mindre än ett år, och Christina Engelen ser ett stort sug bland kvinnor 
att lära sig mer om ekonomi. 

– Det som förvånat mig mest är att vi är så många. Marknaden är nog inte 
mättad än på långa vägar. Jag tror att media också hjälper till, genom att 
skriva mycket om investeringar, sparande, pension och liknande, säger hon. 
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