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Ikke-kommersiell stiftelse med formål 
om å øke kunnskapen om aksjer.

Tre fokus-områder:

1. Befolkningen generelt

2. Skole & undervisning

3. Aksjer for ansatte

Driftes med støtte fra Oslo Børs/VPS, 
finansbransjen, børsnoterte 
selskaper og offentlig.

Kontorplass på Oslo Børs

 Arrangerer Den store aksjekvelden

 Lager opplæringsmateriell og 
holder kurs og foredrag

 Skriver artikler og kronikker

 Deltar i offentlige høringer



Vi liker forskjeller, 
men ikke forskjellsbehandling

Omtrentlig reklame-slogan
fra Choice Hotels



KVINNER UTGJØR

50%  AV BEFOLKNINGEN*

*) Det er 41.000 flere menn enn kvinner i Norge. Dette skyldes i hovedsak at siden 2006 har det innvandret nettoinnvandret 
42.000 flere menn enn kvinner.  I tillegg fødes flere gutter enn jenter. Så over tid blir vi færre kvinner. Kilde SSB

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-flere-menn-enn-kvinner-i-norge


HVA ER NORDMENNS FORMUE?



Kilde: DNB www.huninvesterer.no



Kilde: DNB www.huninvesterer.no

I snitt eier menn for 588.000 kr 
mer enn kvinner

Siden menn har høyere gjeld enn kvinner, eier i 

menn netto ca 65.000 kr mer enn kvinner

Formue

Kvinner eier 34% av bruttoformuen og 46% av 
nettoformuen.



6 av 10 
spareavtaler i fond tilhører menn

Menn sparer ca 1.080 kr pr måned og 
kvinner ca 780 kr. 
Nordnets kunder er ca 2.000 i snitt pr mnd.

Husk at hva (aksjer vs. renter) du velger å 
spare i, betyr mye for hvor fort pengene 
vokser.



KVINNER UTGJØR 30% AV 
PRVATE AKSJONÆRER,

OG EIER KUN 20% 
AV AKSJEVERDIENE

DET SAMME GJELDER 
AKSJEFOND!

Kilde: AksjeNorge, 2019 statistikk







Pensjon

• Pensjonsformuen i snitt per person i 
Norge var på 2,9 millioner kroner ved 
utgangen av 2017.

Kilde: SSB

Totalt 12 102 milliarder kroner



MENS KVINNER ER REDDE 
FOR MULIGE TAP, 

ER MENN LIKE REDDE FOR 
Å GÅ GLIPP GEVINST*

Synsing basert på erfaring…..



KUNNSKAP FRYKT FOR TAP

Doktorgrad 
unødvendig + 10% 

i snitt pr år

BINDINGSTID
Max 2-3 

dager

Kvinners 
aksjebarrierer



DU ER ET 
VANDRENDE 
AKSJEMARKED

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPyuzVmaXiAhVxwMQBHUJnDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/tropicana%2Bfield&psig=AOvVaw0GT3tCGIh4VA5mYJCRv9fP&ust=1558273055182823
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPyuzVmaXiAhVxwMQBHUJnDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/tropicana%2Bfield&psig=AOvVaw0GT3tCGIh4VA5mYJCRv9fP&ust=1558273055182823


Typisk kvinne-sparing

• Kvinner er redde for å tape alt. 
• Unge kvinner har generelt lavere kunnskap om sparing enn menn. Det jevnes 

mer ut når man blir eldre.
• Kvinner sparer for mindre beløp. Får mindre avkastning. Får mindre utbytte.
• Mesteparten spares enten på sparekonto, i pengemarkedsfond eller 

kombinasjonsfond med lav aksjevekt
• Hvis noe spares på Børsen, velger kvinner som regel aksjer med mindre 

svingninger (sparebanker, konsum etc.)
• Kvinner endrer sjeldnere på sparingen enn menn (positivt)
• Kvinner sjekker sparingen sjeldnere enn menn
• Mye sparing står registrert på eller organiseres av ektefeller/partnere



NETTOPP FORDI KVINNER TJENER 
MINDRE ENN MENN, MÅ KVINNER VÆRE 

SMARTERE MED SPAREPENGENE!



STADIG FLERE KVINNER 
INVESTERER I AKSJER

STADIG FLERE KVINNER 
KOMMER PÅ AKSJE-
ARRANGEMENTER

STERK ØKNING AV 
KVINNER I FB-GRUPPER



OMTRENT LIKE MANGE KVINNER 
SOM MENN EIER FOND

….. UTFORDRINGEN ER AT KVINNER 
EIER MEST I RENTEFOND

Kilde: VFF



Les mer

• Ny pensjonsrapport fra SSB

• DNBs #huninvesterer

• Storebrands «Gode penger»

• AksjeNorges «Aksjemarkedet på minutter»

• Bli med i Facebookgruppen «AksjeJentene» 
og still spørsmål og del av erfaringer

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/pensjonsformue-i-norge-2017
https://huninvesterer.no/
https://www.storebrand.no/gode-penger
https://aksjenorge.no/aksjesparing/aksjemarkedet-pa-minutter/


Alle her i dag er spare-influencere!

Bilder er illustrasjonsfotos og lånt fra stylista.no seher.no og Kolonihavenstudio

«aksje- og spare-influencere»




