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Antalet kvinnliga medlemmar i organisationen Aktiespararna har

ökat de senaste åren. Av totalt 69 083 registrerade medlemmar

2015 var 16 185 kvinnor. Det är en ökning med 1 199 personer

från 2014.

– Många har nog tittat i sina orange kuvert och blivit lite

chockade och samtidigt medvetna om att man inte bara kan

förlita sig på den statliga pensionen utan bör också se över sitt

privata och mer långsiktliga sparande då det kan vara

betydelsefullt för framtiden, säger Claes-Göran Olsson,

medlemsansvarig på Aktiespararna.

Dock är män fortfarande kraftigt överrepresenterade, vilket

Claes-Göran Olsson menar kan ha historiska orsaker, då

branschen länge varit starkt förknippad med män.

– Många av dem som kommer till tals i dessa frågor är ofta män

men det är tydligt att sparandemarknaden har expanderat och att

kvinnor i dag är lika intresserade som män. Ju fler kvinnliga

förebilder som tar plats, desto mer kommer detta att rättas till

och det är därför så roligt att vi har en kvinnlig finansminister.

Förutom att fler väljer att gå med i Aktiespararna och deras

kurser blir det även allt vanligare att utbyta kunskaper och

erfarenheter genom sociala medier. För två år sedan startade

Christina Engelen Facebookgruppen ”Tjejer som gillar aktier”

som i dag har över 3 600 medlemmar från hela Sverige.

– Även om kvinnor har hållit på med aktier långt innan så känner

jag att intresset aldrig har varit så stort som nu. När jag var ung

fick jag höra att aktier var för riskabelt och inget för tjejer, men

jag upplever att inställningen är helt annorlunda i dag, säger

Christina Engelen.

I gruppen diskuteras allt av privatekonomisk karaktär och

medlemmarna är både småbarnsföräldrar, studenter och

pensionärer. Till skillnad från andra aktiegrupper på nätet, där

merparten av medlemmarna oftast är killar och jargongen kan

vara hård, menar Christina Engelen att det i hennes grupp förs

helt andra diskussioner.
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– I andra grupper förväntas man kunna mer, ha mycket pengar

och diskuterar hellre riskabla investeringar än långsiktigt

sparande. Det är även svårt för tjejer att komma till tals. Jag ville

därför starta en grupp där man i stället kan utbyta erfarenheter

och kunskap och stärka tjejers självförtroende så att de också

vågar börja med aktier.

Män och kvinnor beter sig olika när de handlar med aktier.

Emma Zetterdahl, forskare vid Umeå universitet, har studerat

hur män och kvinnor agerar olika vid finansiella beslut och vilka

risker de är beredda att ta.

– Min avhandling visar att stereotypa beteenden för män och

kvinnor och uppfostran kopplat till samhälleliga könsnormer

spelar roll för hur vi agerar vid ekonomiskt beslutsfattande.

Kvinnor som lever i ett mer jämlikt förhållande är exempelvis

mer villiga att ta större risker än de kvinnor som lever i ett mer

traditionellt förhållande.

Även Johanna Kull, sparanalytiker på Avanza, vittnar om att

kvinnor oftare är mer försiktiga i sitt sparande än männen som

ofta har ett för stort självförtroende och ägnar sig åt en mer

överdriven och riskabel aktiehandel.

– Män är mer våghalsiga i sitt sparande och letar mer aktivt efter

nästa stora grej, vilket ger mycket större risk. Kvinnor tenderar

att köpa och sälja i mindre utsträckning än män och satsar ofta

på mer stabila bolag vilket minimerar riskerna.

Dock menar hon att både män och kvinnor kan lära av varandra.

– Kvinnor har generellt en större andel av sina pengar på

sparkonton eller i räntefonder och borde likt männen spara mer

på börsen då det är mer lönsamt på sikt. Män däremot äger i

större utsträckning aktier och aktiefonder och skulle behöva

spara bredare för att minimera riskerna. 
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