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Olivia Sjogren, i mitten. startade "Kvinnligt aktienatverk i stider" eftersom hon saknade ett prestigelost forum i Skane dar kvinnor kunde traffas for att tillsammans Iara sig mer om aktier. 

Hennes aktieplaceringar harvarit fram
gangsrika. Men Olivia Sjogren ville Iara sig 
mer och saknade nagon att prata om aktier 

"Syftet ar att 
avdra1natisera 
f"orestiillning
en av aktie
spa1·ande och 
skapa prestige
losa ntot:en dar 

med. Nu har hon dragit igang ett aktie
natverk for kvinnor i sodra Sverige. 

I kvinnor kan
som svar pa ��gan vartor lira sig mer ■ Kvinnorna strommar in

pa restaurangen i centrala
Malmo dar de valkomnas
med ett __ glas bubbel och
borjar niingla.

Aktier ar deras gemen
samma intresse. Tidigare 
pa dagen har aktiekurserna 
pa Stockholntsb6rsen sjun
kit kraftigt. Olivia Sjogren 

har redan varit pa plats en 
stund pa restaurangen dar 
kvallens mote med natver
ket ager rum. 

- Syftet ar att avdrama
tisera forestallningen av 
aktiesparaiu:ie . och skapa 
pr�stigeloSa moten dar 
kvinnor kan Iara sig mer 
tillsammans, sager hon 

hon startade natverket. • 
Hon drog igang "Kvinn- tdlsammans." 

ligt aktienatverk i soder" 
pa Facebook i somras. Med- Olivia Sjogren. 

lemmarna, som ar 25' till 55 
ar gamla, kommer framfor 
allt fran Malmo och Lund, 
men nagra ar fran Helsing-
borg och Eslov. 

-Aktiebranschen ar
fortfarande inansdomi
nerad och jag har saknat 
ett forum for kvinnor som 
ar intresserade av aktier, 
sager Olivia Sjogren, som 
bor i Malmo dar hon ocksa 
jobbar som ekonomiansva
rig pa ett foretag. 

Hennes eget intresse for 
aktier vacktes nar hon plug
gade ekonomi i Lund och 
bestamde sig for att place
ra sitt studielan i aktiefon
der. Hon.levde i stallet pa 
de inkomster som hon tja
nade pa sitt extrajobb. 

-Mina investeringar gick
jattebra och jag gillar fram
for allt delen med analysen 
avbolagen och omvarlden. 

Sedan salde jag aktiefon
derna och kopte en lagen
het. Jag kunde se vardet 
i att investera smart. 

N:itverkets f6rsta triiffar 
var i form av· after work. 
Till middagen denna kvfill 
kommer ungefiir femtio av 
medlemmarna. En av dem 
ar Chirarat Lindholm fran 
Lund. Hon har spa.rat iak
tier i tre ar, forst i fonder, 
men numera ocksa i enskil
da aktier. 

-Jag gillar att ha koll pa
min ekonomi och det ar 
spannande att se nar spa
randet vaxer. Mitt mal ar 
att bli ekonomiskt obero
ende, sager hon .. 
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Chirarat Lindholm (till vanster) och Stina Holmberg har gatt 
med i det skanska aktienatverket for kvinnor.

En av de inbjucina gasterna till nlitverkets middag lir 
Alexander Gustafsson fran Nordnet; 

TIPS· SEX ST.ALLEN PA NATET FO.R AKTIENYBORJARE 

cs 

Grabbigton 
gavidetill 
tjejgruppen 
■ En grabbigjargong
dominerade pa manga
aktieforum pa n:ltet.

D:lrfor startade Chris
·. tina Engelen Facebook
gruppen ''Tjejer som
gillar aktier".

• Hon har hallit pa med
aktier i arton ar och star
tade tjejgruppen for fem
ar sedari. Det var svart att
· som kvinna komma till tals
i olika grupper for aktie
intresserade pa natet.

- Det var ganska grabbigt
och en hard jargong i an
dra forum och man kunde
bli idiotforklarad om man
stallde lite for enkla fra
gor. Jag har sjiilv fatt hora
att det bade varit battre
om man som tjej gifte sig
rikt i stiillet for att forsoka
sig pa aktier, eftersom jag
"anda inte fattar nil.got':
sager Christina Engelen,
som har aktiehandel som
sin storsta hobby.

Christina Engelen 

ibland fastna i sina egna 
tankar, sager Christina 
Engelen. 

lntresset for aktiesparan
de bland unga 6kar, enligt 
organisationen Ung pri
vatekoriomi. Nagra forkla
ringar ar att det har blivit 
mindre tabubelagt att pra
ta om pengar, kunskapen 
om bur man gor ar mer 
lattillganglig. Dessutom 
ar bade avgifter och gran
sen for nar man kan borja 
spara i aktier numera lag
re. For manga-unga hand
lar sparandet ocksa om att 
skaffa sig en sparbuffert. 

■ Sparspanama: Ny podd
om sparande och privateko�
nomi fran Aktiespararna dar
bland andra Elin Agorelius fran
. Ung privatekonomi ar en av

gillar aktier och privatekono
mi •. Facebookgrupp som startats 
av bland andra Linnea Schmidt 
och Isabella Lowengrip. 

- Arbetsmarkmµlen har
I dag har gruppen over forandrats, alla har inte fas
�o ooo medlemmar, fran ta 9-5-jobb utan ai: frilan- , 
16-aringar till en kvinna sare, projektanstiillda eller
som ar over 90. Fragoma egenforetagare, sager Elin 
som diskuteras handlar till Agorelius, verksamhetschef 
exempel om sparande for· for Ung privatekonomi. 
barn och. pensionen, bur Hon haller med om att 
aktiehandeln fungerar, dis- det ir bra att komplette
kussioner kring konjunk- ra besok pa digitalil. forum 
tl).r och borslage,jam�tiillda med riktiga moteri. 

programledarna.
Aktiekomplsar: Podd 

fran Unga aktiesparare om 
de senaste spaningarna pa 
borsen. 
■ ·Tjejer som gillar aktier:
Facebookgrupp om aktier och 
borsen som startats av Christina 
Engelen. 
■·Economista - Kvinnor som

■ Borshajen.nu: Om sparande
och investeringar. Borshajen
har startats av Andra Farhad.
Finns aven i podd och pa sociala
medier.
■ ®Mohammedsvagtill- -
miljonen: lnstagranikonto for 
Mohammed Wasfi SaUh, verk0 

samhetschef for Unga aktie
sparare, om sina investeringar 
i jakten pa den forsta miljonen. 

och hallbara investering- -Nar man -traffas kart 
ar samt analyser av aktier - man. paminna varandra 
i olika foretag. . om vilka mill man har. 

Christina Engelen har Man kan Iara sig av varan
ocksa arrangerat ett antal dra och peppa varandra, 
-''aktietraffar" pa olika plat- ungefa.r som man gor vid 
ser dar medlemmar i Face- traning. 

lira oss mer'' 
bookgruppen traffas pa rik- Hennes rad ar att man 
tigt. De blir ett bra komple- ska vara kallkritisk till oli
ment till de digitala mote- ka aktietips. 
na. - Aktiesparande kraver

-Da kan man ha djupare engagemang och man bor
diskussioner och fa direkt ifragasatta vem som skriver 
input fran fler. Man kan ha till exempelom ett bolag pa 
utbildningar, forelasningar Facebook, sager Elin Agore
och studiebesok; Om man lius. 

Chirarat Lindholm tycker 
att det ar. bra med ett nat
verk bara for kvinnor. 

-Tillsammans kan vi Iara
oss mer och kanske starka 
varandra. 

Stina Holmberg fran 
Malmo har investerat i ak
tier i ungefar ett ar och lart 
sig en del av sina foriildrar 
och sin morfar. 

-Det ar roligt att komma
hit och traffa folk med sam
ma intresse. Jag har inte sa 
manga kompisar som ar 
intresserade av aktier och 
de som ar det ar man, sa
ger hon. 

Stina Holmberg inves
terar regelbundet en del 
av sin manadslon i aktier. 

Fast den senaste tiden-har 
borsen varit ganska skakig. 

'--Men jag ser langsiktigt 
pa mitt sparande. Jag vill 
kunna ga i pension senast 
narjag ar 60, eller annu 
.hellre vid 50, sager Stina 
Holmberg som i dag ar 26 
ar. 

Till kvJllens middag 
finns tva inbjudna sam
arbetspartners - Lovisa 
Wallin fran :Unga aktie
sparare i Limhamh, som 
lottar ut medlemskap, och 
Alexander Gustafsson, in
vesteringscoach hos nat
handlaren Nordnet. Bors
dagen har varit dramatisk 
och aktieagare har fatt se 

sina placeringar backa re
jiilt. 
· -·Det hander mycket pa

borsen, sager. Alexander
Gustafsson i sin inledning
och uppmanar ahorarna att.
avbryta om de har fragor.

Han borjar prata om 
transaktioner, avkastning 
och langsiktighet och be
rattar vidare om blankning, 
aktielan och ranta. 

Olivia Sjogren bar redan 
planerat for fler traffar med 
det nya n"atverket. 

En av de gaster hon gar
na skulle bjuda in ar Andra 
"Borshajen" Farhad som 
har blivit kand efter att ha 
sparat ihop sin forsta mil
jon som 21-aring. Hon ar 

sjiilvlard och arbetar nu for 
att gora kapitalmarkna
den tillganglig for alla och 
att ti.er tidigare-ska.borja 
engagera sig i sin privat
ekonomi. 

� Hon ar en bra forebild 
som manga kan relatera 
till eftersom hon har borjat 
fran 11cratch; bade nar det 
handfar · om kunskap och 
pengar, sager Olivia Sjo� 
gren. 
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bara sitter ensam kan man ELISABETH ANDERSSON 

TIPS· ,FEM RAD OM DU BORJAR SPARA I AKTIER 

1 Forsta vad du koper. Kop
aktier i bolag du forstar dig 

pa eftersom du da kan gora din 
egen analys. 

2 Hall dig informerad: Hang
med i vad som hander sa 

blir ditt sparande battre och 
roligare. 

Spara langsiktigt: ln
vestera aldrig pengar pa 

borsen som du behaver inom en. 
snar framtid. 

Spara regelbundet. Den 
, som investerar regelbun_

det minskar problemen med 
att kopa vid ratt tiltfalle utan 
handlar bade nar det ar dyrt och 
biltigt 

5 Sprid risken. lnvestera
i olika foretag, branscher 

och marknader sa minskar 
risken for att nagot som hander 
ett enskilt bolag paverkar ditt 
sparande mycket. 

Kalla: Unga aktiesparare 


