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Svenskar vill äga aktier i Nicklas Bäckström och Charlotte Kalla 
 

Den svenska golfspelaren Alexander Björk blev i augusti den första börsnoterade golfspelaren i världen. 

Enligt en ny marknadsundersökning från nätbanken Nordnet finns ett intresse bland svenskar att äga 

aktier i sportstjärnor med lovande framtid och den idrottare som flest skulle vilja investera i är 

ishockeyspelaren Nicklas Bäckström (13 procent), följt av skidåkaren Charlotte Kalla (9 procent). 

 

Av de 20 utvalda svenska sportstjärnor ville svenskarna helst äga aktier i Nicklas Bäckström (13 procent). 

Populärast bland kvinnor var att investera i Charlotte Kalla (11 procent) och Rolf Göran Bengtsson (11 

procent), medan nästan var femte man vill äga aktier i Nicklas Bäckström (18 procent).  

- Ett skäl till att börsnotera sig själv som idrottare är att det kan vara svårt att finansiera sitt 

utövande och då möjliggör man det genom att låta människor investera i en mot en del av 

framtida intäkter. Det är som ett lån med osäker ränta, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på 

Nordnet. 

 

Det finns även geografiska skillnader. Rolf Göran Bengtsson är allra mest populär söderut, i Sydsverige vill 

var femte svensk äga aktier i honom (20 procent). Ishockeyspelaren Bäckström är populärare längre 

norrut. I Norra Mellansverige ville var tredje svensk (32 procent) äga aktier i Bäckström och i Övre 

Norrland 20 procent.  

- Att investera i en person är en högriskinvestering. Spelaren kan tröttna på sin idrott, bli skadad 

eller helt enkelt inte lyckas. Men det finns ju ett spänningsmoment i investeringen och man får 

chansen att på nära håll följa en idrottares utveckling, även om det inte är ett alternativ för den 

försiktiga spararen. 

 

 

Topp 5 populäraste sportstjärnorna av 20 utvalda idrottsutövare: 

1. Nicklas Bäckström, ishockey (13 procent) 

2. Charlotte Kalla, skidåkning (9 procent) 

3. Rolf Göran Bengtsson, ridsport (7 procent) 

4. Lisa Nordén, triathlon (6 procent)  

5. Marcus Hellner, skidåkning (5 procent) 

*Det mest återkommande fritextsvaret på frågan var övervägande Zlatan. 

   

Marknadsundersökningen genomfördes av Cint under vecka 35. Frågorna ställs via en webbpanel till ett 

representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av 1055 respondenter, vars distribution 

motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region. 
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