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29 januari 2021: Tankesmedjan OWNERSHIFT kräver att

Staten satsar årligen miljarder som i slutledet når entrepre-

den svenska regeringen kartlägger och presenterar data

nörer, genom exempelvis:

som visar hur offentliga medel till entreprenörer fördelas
utifrån kön och ägande. Det är hög tid att den svenska

• investeringar direkt i entreprenörer via statligt ägda

regeringen utökar jämställdhetsagendan förbi styrel-

bolag tex Almi Invest > entreprenörer

seposter och ledningsgrupper till ägandets maktnivå.

• investeringar via statligt ägda bolag i fonder som inves-

Vilka är entreprenörerna staten satsar på att forma vårt

terar i entreprenörer, tex Saminvest > Norrskens fonder

samhälle och bygga Sveriges framtid?

> entreprenörer
• investeringar via myndigheter i fonder som investerar

Sverige har möjlighet att vara ett föregångsland när det

i entreprenörer tex Tillväxtverket > Luminar Ventures >

gäller kvinnors ägande och entreprenörskap. Regeringen

entreprenörer
• investeringar via förvaltning av våra pensionspengar i

driver en feministisk politik, där ekonomisk jämställdhet

fonder som investerar i entreprenörer, tex AP6 > Crean-

är ett av de primära målen. Tydliga krav ställs på myndigheter, och statligt ägda bolags jämställdhetsintegrering,

dums fonder > entreprenörer
• utvecklingsfinansiering via investeringar i utvecklings-

men uppföljningen och transparensen faller platt – trots

länder tex Swedfund > entreprenörer

att aktörerna enligt regeringens egna riktlinjer ”ska vara

• bidrag via tex innovationsmyndigheten Vinnova och

föredömen i jämställdhetsarbetet och arbeta aktivt med
jämställdhetsfrågor i sin verksamhet (Statens ägarpolicy

myndigheten Tillväxtverket > entreprenörer
• utlåning via tex statligt ägda Almi > entreprenörer

2020).”
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Fakta i urval, några fåtal exempel på summorna
det handlar om:

Gemensamt för dessa aktörer, utöver att de mottar pengar
från staten, är att det saknas datainsamling, analys och
transparens gällande ägande och kön i bolagen som nås
av deras medel. Utan denna statistik är det omöjligt för

• Vinnova mottar årligen ca 3 miljarder SEK varav delar når

regeringen att genom statligt entreprenöriella stöd driva

svenska entreprenörer

en medveten politik som främjar kvinnors entreprenörskap

• 2019 investerade Almi 249 miljoner SEK samt lånade ut

och ekonomiska jämställdhet.

2 miljarder SEK
• Saminvest har 1 065 miljoner SEK i utfäst kapital innan

Regeringens egen kommission för jämställda livsinkom-

2019, samt 528 miljoner SEK för 2019

ster påtalar att just allvarliga databrister idag hindrar ett

• 2019 omfattade Swedfunds portfölj 5 558 miljarder SEK,

effektivt jämställdhetsarbete.“Att myndigheterna ser över

fördelat i 17 länder

brister i redovisningen av könsuppdelad statistik, och uti-

• AP6 investerar i många icke-statliga riskkapitalbolag,

från detta analyserar verksamhetens möjliga konsekven-

under 2019 tex 685 miljoner SEK i EQT VII, 499 miljoner

ser för ekonomisk jämställdhet. Analyserna bör ske internt

SEK i EQT VIIII, 182 miljoner SEK i Northzone VII, 172 mil-

på myndigheterna och bidra till arbetet under den nya

joner SEK i Creandum IV, 191 miljoner SEK i Atomico IV

programperioden för regeringens utvecklingsprogram för

(Guernsey).

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2020–2025.

• Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom tre fond-

Dessa analyser bör också ha en intersektionell ansats.

satsningar: Almi Invest inklusive Partnerinvest, Almi

(Altinget.se)”

Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative. Totalt
har svenska staten tillsammans med Europeiska regio-

Vi kräver därmed att berörda regleringsbrev och riktlinjer

nala utvecklingsfonden samt Sveriges regioner tillfört

uppdateras så att de tydligt inkluderar krav på kartläggning

externt ägarkapital till marknaden om totalt 4 miljarder

av de statliga stödens mottagare utifrån kön: Att se till sty-

kronor.

relseplatser och ledningsgrupper räcker inte. Det är dags

• Industrifonden och Norrlandsfonden är idag fristående

för ägande.

stiftelser men har historiskt byggts av, i delar, statligt
kapital

Vi vänder oss till Ibrahim Baylan gällande statlig riskkapital, Vinnova, Almi och Tillväxtverket.
Vi vänder oss till Per Bolund för AP-fonderna och Ardalan
Shekarabi för Pensionsmyndigheten.
Vi förväntar oss att Åsa Lindhagen tar ansvar för att berörda
inför krav på könsuppdelad datainsamling av ägare i de
bolag som nås av statens stöd, liksom insyn i denna data.
Vi vill veta.
Det vi vet, kan vi förstå.
Det vi kan förstå, kan vi förändra.
Dr Emma Heikensten & Dr Evelina Bonnier, Ownershifts
forskarteam. Charlotte Sundåker & Linda Waxin, grundare
Ownershift
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