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Vem äger Sverige? (2019)
Som nollmätning av hur kvinnor och män äger 
Sverige kartlade Ownershift ägande utifrån 
kön av företag, aktier, privatägda fastigheter, 
jordbruksfastigheter, skog och bilar. Vår slut-
sats var att män äger dubbelt så mycket av 
Sverige som kvinnor. Det var första gången en 
sådan kartläggning gjordes.

Varför äger kvinnor och  
män inte lika mycket än? (2020)
Ownershift sammanställde forskning som 
svarade på frågan: Varför äger kvinnor och 
män inte lika mycket än? Vår slutsats visade 
att normer, stereotyper, diskriminering, seg-
regering på arbetsmarknaden, löneskillnader, 
kunskapsskillnader, självförtroende, sociala 
nätverk och beteende är hinder på vägen till 
ökat ägande för kvinnor,  
som alla i hög grad samvarierar.

Vem äger marken du går på? (2021)
I Ownershifts tredje rapport undersökte vi om 
det finns könsskillnader i ägande av Sverig-
es hus och mark. Våra resultat visar att män 
äger 10 procent mer än kvinnor utifrån det 
sammanlagda taxeringsvärdet på privatägda 
hus och hela 128 procent, dvs. mer än dubbelt 
så mycket, av den sammanlagda privatägda 
markytan. 

Ägande i nöd och lust (2022) 
I Ownershifts fjärde rapport undersökte  
vi hur skillnaden mellan kvinnors och mäns 
ägande av fastigheter förändras  
i samband med att äktenskap ingås eller 
avslutas. Könsskillnader i ägande av taxerat 
fastighetsvärde ökar i genomsnitt med 350 
procent efter skilsmässa. Män äger 17 procent 
mer än kvinnor under äktenskapet och 75 
procent mer än kvinnor efter skilsmässa.

Ownershifts tidigare utgivna rapporter
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Ett samhälle mår 
som bäst när kvinnor 
och män har lika stor 
möjlighet att påverka 
sina liv och samhällets 

utveckling. Ägande 
är makt, i såväl det 

privata som det 
professionella. 
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Vem är ägare i företagen?

FRÅN GENERALSEKRETAREN

Jag tror att ett samhälle mår som bäst när kvinnor och män har lika stor möjlighet att  
påverka sina liv och samhällets utveckling. Ägande är makt, i såväl det privata som det  
professionella. Tillgång till kapital och privatekonomisk uthållighet skapar frihet och  
möjligheten att exempelvis förverkliga sina idéer. Att det med dagens takt kommer ta  
80 år innan vi uppnår ett jämställt ägande av våra företag visar på en stor möjlighet för 
Sverige. Det finns så mycket innovation och entreprenörskap att frigöra för att driva  
samhällsutvecklingen framåt.En diversifiering av ägande möjliggör för fler att vara med  
och skapa ett bättre samhälle, för alla.

Sedan 2018 har Ownershift lyft in ägande i jämställdhetsdebatten genom att sprida fakta 
och forskning både kring hur ägandet ser ut fördelat på kön, men också vilka hinder som 
behöver rivas för att nå en diversifiering av ägandet. Vi har visat hur ägande av aktier, skog, 
mark, patent, fastigheter, musikrättigheter, bilar och företag ser ut. Vi har gått på djupet 
när det gäller de viktiga fastigheterna, den viktiga varför-frågan och inte minst hur ägande 
förändras i samband med en skilsmässa. 

I denna rapport fokuserar vi på vem som är ägare i svenska företag. Överlag privatäger män 
mer än dubbelt så mycket som kvinnor. Vi ser en långsam, men positiv ökning av ägarinnor  
i våra företag men vi behöver accelerera förändringstakten. Jämlika möjligheter att äga är  
en vinst för alla, för indviden, samhället och för vår framtida innovationskraft. 

Låt oss lyfta vikten av att förstå vilka samband som gör störst skillnad i dessa frågor och 
genomlysa strukturer som skapar normer och hinder i samhället. Ownershift kommer att 
fortsätta lyfta transparensen kring ägarfrågor och tillsammans kan vi förändra vem som 
besitter den yttersta makten. 

– Emma Knaggård Wendt
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Ownershift sammanställer och presenterar årligen statistik för att visa 
skillnader mellan mäns och kvinnors ägande i Sverige. Ägarinnatabel-
len intill är en uppdaterad version av samma modell som Ownershift 
presenterat i tidigare rapporter. 

Vår femte sammanställning av Ägarinnatabel-
len visar att män fortsatt äger drygt dubbelt så 
mycket som kvinnor inom merparten av ägarkat-
egorierna. De förändringar som skett över tid är 
små, men positiva. Exempelvis har andelen kvin-
nor bland registrerade huvudmän fortsatt att öka 
med cirka 0,3 procentenheter per år. Tillgången 
på årligen uppdaterad och könsuppdelad statistik 
är fortsatt begränsad. De datapunkter som är 
äldst är från 2020. 

En skillnad i årets tabell är att vi presenterar kvinnors andel av pri-
vatägt marknadsvärde av aktier istället för deras andel av det totala 
marknadsvärdet. Det innebär att vi istället för att relatera kvinnor och 
mäns privata ägande till det total aktievärdet, som även ägs av stat-
en, pensionsbolag, utländska företag och andra, så fokuserar vi enbart 
på det privatägda och ser att skillnaderna mellan män och kvinnor 
kvarstår i hög grad. I övrigt, eftersom den här rapporten handlar om 
ägande av företag och diskuterar viss begreppsförvirring gällande 
termen “företagande” vill vi nämna att i denna tabell fortsätter vi att 
uppdatera enligt SCB:s definition av företagande. De använder inte
samma definition som vi gör i resten av rapporten, eftersom vi fokus-
erar på ägandet - den ultimata makten. 

[1]  Huvudman: den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan även syfta 

till den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Bolagsverket, 31 december 2022. [2] Företagare i aktiebolag (AB): personer 

som är registrerade som företagare i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är enligt SCB 

främst små aktiebolag som räknas in. [3] Företagare (andra bolagsformer, exkl. AB): personer som är registrerade som egenföretagare i RAMS från 

SCB; inkluderar enskilda näringsidkare, ägare av kommandit- och handelsbolag. [4] Euroclear, 2022. [5] Lantmäteriet, 2023. [6] Lantmäteriet, 2021. 

[7] Skogsstyrelsen, 2022. [8] Trafikanalys, 2022. [9] STIM, 2023. [10] Patent och registreringsverket, 2020.

Årets 
ägarinnatabell

Vi kan konstatera att 

män fortsatt äger 

drygt dubbelt så 

mycket som kvinnor.
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Företagare (aktiebolag) 2

Andel kvinnor av registrerade företagare i eget AB, 2021

Företagare (andra bolagsformer) 3

Andel kvinnor av registrerade företagare, exkl. AB, 2021

Aktier 4

Andel av privatägt marknadsvärde som ägs av kvinnor (mäns andel är 69 %), 2021

Areal 5

Andel av Sveriges markareal som privatägs av kvinnor (mäns andel är 37 %), 2023 

Lantbruksfastigheter 6

Andel av privatägt taxeringsvärde som ägs av kvinnor, 2020

Bilar 9

Andel kvinnor av fysiska personer som äger bilar, 2021

Musikrättigheter 8

Andel av upphovsrättspersoner anslutna till STIM som är kvinnor, 2022

Skog 7

Andel kvinnor av privatpersoner som äger skogsmark, 2021

27 %Huvudmannaskap i företag 1

Andel kvinnor av registrerade huvudmän, 2022

Vem äger Sverige?

25 %
38 %
31 %
14 %
29 %
38 %
36 %
21 %

Patent 10

Andel av aktiva patent som ägs av kvinnor (mäns andel är 6 %), 2020 1 %
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Vem är ägare i företagen?

Det är mer än dubbelt så många män som kvinnor som äger företag
30 procent av företagsägare i Sverige är kvinnor, 70 procent är män.  
Vi ser en positiv förflyttning men det går sakta (ca 0,25 procentenheter  
per år). Först om 80 år uppnås ett jämställt ägande av företag.

Ingen kommun i Sverige uppnår ett jämställt ägande av företag
Närmast jämställdhet ligger Lidingö, följt av Danderyd och Vaxholm,  
där andelen kvinnor som äger företag är 43 procent, 42 procent respektive 
37 procent. Den kommun som är mest ojämställd är Aneby, där enbart  
19 procent av företagsägarna är kvinnor.

Män i styrelser äger mer än kvinnor 
Av styrelseledamöterna är 67 procent män och 33 procent är kvinnor. Av 
männen som är styrelseledamöter är 28 procent ägare i samma bolag. Av 
kvinnor som är styrelseledamöter är 19 procent ägarinnor i samma bolag.

Män får ut 56 miljarder mer än kvinnor i finansiella kapitalinkomster 
År 2021 gick 28 procent av finansiella kapitalinkomster till kvinnor och  
72 procent till män. Det innebär att mäns sammanlagda finansiella  
kapitalinkomster är 56 miljarder större än kvinnors i Sverige.

Inrikesfödda män sticker ut 
Det är drygt 5 procent av den arbetsföra befolkningen som äger  
aktiva bolag i Sverige. Bland inrikesfödda män med inrikesfödda  
föräldrar är 9 procent företagsägare, 4 procent för kvinnor. Bland  
utrikesfödda män samt bland inrikesfödda män med minst en  
utrikesfödd förälder är 6 procent företagsägare, 3 procent för kvinnor.

Det är 3 procent av  
kvinnor och 8 procent av män 

i arbetsförbefolkning som 
äger aktiva företag. 

Dessa resultat  
visar att det återfinns  

stora könsskillnader inom  
respektive grupp och  

inrikesfödda män är de  
som sticker ut mest.

Finansiella kapital- 
inkomster inkluderar vinster 
från bl.a. att äga bolag men 

också vinster från att äga 
andra finansiella tillgångar, så 

som olika värdepapper.

Vi klargör alla  
begränsningar i data, 

definitioner av ägande 
m.m. på sidan 16-17  

där vi beskriver  
vår metod.
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I den här rapporten tar vi ett unikt grepp kring 
kvinnors och mäns ägande av företag i Sverige. 
Att äga ett företag ger ägaren makt över före-
taget. Det skapar förutsättningar att ta beslut 
som är anpassade till dem själva. Att äga ett 
företag ger också en möjlighet att ta ut inkomst 
för näringsverksamhet eller utdelning. Vilket 
innebär skattemässiga fördelar.

Den genomsnittliga kvinnan som kan och vill 
äga företag ska ha samma förutsättningar att 
göra det som den genomsnittliga mannen. Så  
är det inte idag. De ojämlikheter som finns i 
ägandet tyder på strukturella hinder som  
kan kopplas till flera faktorer som uppväxt,  
utbildning, nätverk, diskriminering och tillgång 
till kapital. 

Sett från ett bredare perspektiv handlar 
ägande om att skapa förutsättningar för ett 
bättre samhälle. Ett diversifierat ägande av 
företag gör det enklare att skapa produkter 
och tjänster för alla. Det handlar om att öka 
förmågan att lösa komplexa problem och att 
skapa nya innovationer. 

I denna rapport studerar vi ägande av 
företag och jämför framförallt kvinnor 
och män. Vi utökar analysen för att 
försöka fånga en del av den heterogen-
itet som finns inom dessa grupper och 
tittar på ålder samt om företagsägaren 
eller hens föräldrar är födda i Sverige 
eller inte.  
I förhållande till makt tittar vi även 
på ägande och könsskillnader i ägan-
de bland styrelseledamöter och verkställande 
direktörer (VD:ar). Vi tittar även på olika företags-
former, storleksklasser i form av antal sysselsatta 
(vilket är starkt korrelerat med omsättning) samt 
branschstatistik.

Mer specifikt tittar vi på alla individer i Sverige 
och om de tar ut inkomst som ägare i ägarledda 
företag, med utgångspunkt i Skatteverkets 

inkomst- och företagsstatistik. Vi tittar på de 
företag som har minst en sysselsatt (inkl. ägare) 
och lämnar de börsnoterade företagen utanför 
då dessa ofta har stora ägare som är könlösa (ex. 
stora svenska familjeföretag). I rapporten kom-
mer vi att benämna de företag vi tittar på som 
aktiva företag. Vi kopplar sedan dessa individer 
till företagen för att dela upp andelen män och 
kvinnor som äger utifrån företagsform, branch 
och antal sysselsatta. En viktig begränsning i 
den officiella statistiken är att värdet på före-
taget samt andelen av ägandet inte tas hänsyn 
till, det kan vi alltså inte analysera i rapporten. 

Flertalet tidigare studier och rapporter inom 
det som oftast refereras till som ”företagande” 
eller ”entreprenörskap” utgår ofta från en-
kätundersökningar[1]. Nackdelen med enkät- 
undersökningar är att alla företag eller ägare inte 
kommer med och urvalet påverkas av selektion-
seffekter. Ett annat problem är att det råder 
viss begreppsförvirring kring ord som företagare, 
entreprenör och ägare[2]. Begreppsförvirringen 
gör det svårt att veta vad tidigare rapportförfat-

tare pratar om och ägande och makt är 
inte alltid det som står i centrum, utan 
snarare om personer som arbetar inom 
mindre företag. Den undersökning som 
är närmast besläktad med vår är produ- 
cerad av Tillväxtanalys under 2018[3]. De 
utgår från samma typ av ägarstatistik 
som vi gör i den här studien. Eftersom 
den studien har några år på nacken 
presenterar vi nyare data. Förutom det 

presenterar vi även nya dimensioner såsom andel 
ägare/ägarinnor hos VD och styrelseledamöter.  
Vi bryter även ner företagen på storlek och vi 
tittar på utrikesfödda.

Analysen visar att det på det hela taget är 
ganska få personer som äger och tar ut inkomst 
från företag. Det är enbart 5,4 procent av 
Sveriges befolkning i arbetsför ålder. Av dem 

Forskarna introducerar 
& reflekterar

25+75D
Styrelseledarmöter  

som är ägare

25 % är kvinnor,  

75 % är män.
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är 3,3 procent kvinnor 
och 7,6 procent män. Det 
motsvarar att andelen kvinnor 
som äger är 30 procent och an-
delen män som äger är mer än dubbelt 
så många (2,3 gånger fler män), motsvarande 
70 procent av ägarna. 

I rapporten tittar vi även på ägare inom  
gruppen utrikesfödda, de som är födda i Sverige 
med en eller två föräldrar födda utomlands 
respektive de som är födda i Sverige med två 
föräldrar som också är det. Vi ser att skillnader-
na i andelen ägarinnor av aktiva företag i förhål-
lande till resten av den arbetsföra befolkningen 
är liknande inom dessa grupper. Den gruppen 
som sticker ut mest är inrikesfödda män som  
i genomsnitt äger företag i större utsträckning 
än de andra grupperna. Därefter kommer 
utrikesfödda män, sen inrikesfödda kvinnor och 
sist kommer utrikesfödda kvinnor. Det innebär 
att män i båda grupperna i genomsnitt äger mer 
än kvinnor och att de största skillnaderna finns 
mellan kvinnor och män och i andra hand mellan 
utrikesfödda och inrikesfödda män. 

Med hänsyn till ägande bland VD:ar finner vi 
att kvinnor som är VD:ar i aktiebolag är i genom- 
snitt mer sannolika att också ha ägande i före-
taget relativt män som är VD:ar. 50 procent av de 
VD:ar som är kvinnor har ägande i företaget, res-
pektive 42 procent av männen. En möjlig förklar-
ing till det skulle kunna vara att kvinnor har större 
sannolikhet att bli utsedd till VD i ett företag de 
också äger. Viktigt att komma ihåg är att det är 
fler män totalt bland andel VD:ar. 

I genomsnitt är kvinnor 
som är styrelseledamöter 

mindre sannolika att äga i 
aktiebolag relativt män som är 

styrelseledamöter. Av styrelseledamöter 
som är kvinnor innehar 19 procent även ägande 
i det aktuella företaget, medan motsvarande 
siffra för män är 28 procent. Totalt är det färre 
kvinnor som är styrelseledamöter och färre av 
dem som också äger.

En glädjande slutsats är att kvinnors ägande 
av företag ökar kontinuerligt. Under de senaste 
15 åren har andelen kvinnor ökat med ca 0,25 pro-
centenheter per år. Utvecklingen sker långsamt, 
men trenden är positiv. Dessa resultat går också 
i linje med den statistik som Bolagsverket samlar 
in med hänsyn till verkliga huvudmän, som också 
visar en positiv trend i samma storleksordning. 

En viktig aspekt av ägande av företag är 
också vilken typ av verksamhet som utförs. Av 
13 branscher har andelen ägarinnor ökat inom 
sex av dem:  Energi vatten och el, Uthyrning och 
fastighetsservice, Juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik, Utbildning, Tillverkning och utvinning 
samt Information och kommunikation. 

Inom sex branscher står fördelningen stilla 
och enbart inom en sektor har andelen kvinnor 
som äger minskat. Detta var inom Kultur, nöje 
och fritid som var den sektorn där det var enskilt 
högst andel kvinnor under 2014. Fördelningen 
mellan branscher är i övrigt väntad – det är högst 
andel kvinnor inom Vård och omsorg samt Kultur, 
nöje och fritid, motsvarande 62 procent, och 
högst andel män inom bygg; 95 procent.

Ett diversifierat ägande av företag gör det enklare att 

skapa produkter och tjänster för alla.

Av företagsägarna är 30 %  
kvinnor och 70 % män. I denna  

rapporten utgår vi ifrån ägarna men om vi 
istället skulle ha utgångspunkt i företagen 

ser vi att 31 % helägs av kvinnor, 65 % helägs 
av män samt 4 % delägs av kvinnor och män 

tillsammans. P.g.a. begränsad tillgång på 
data om andelar och värde på företagen 

fokuserar vi istället på ägarna.
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Varför ser det ut så här?
När det kommer till frågan om varför endast 
30 procent av ägarna är kvinnor finns flera  
förklaringar. I Ownershifts rapport från 2020 
Varför äger kvinnor och män inte lika mycket än? 
går vi igenom forskning på området och landar  
i tre övergripande anledningar till varför vi ser  
ett ojämställt ägande. 

Mannen som norm(al). 
Till att börja med har vi mannen som norm(al). 
Samhällsstrukturer, förväntningar och beteen-
den påverkas av normer som utvecklats över tid. 
Ragnar Boman berör det historiska perspektivet 
av ägande - att könlös statistik har inneburit att 
frågan om ägarinnor inte lyfts - på sida 14-15. 

Normer som formats över tid är en viktig 
anledning till att  män äger dubbelt så mycket 
som kvinnor. Det gäller inte minst är det kommer 
till ägande av företag. Kvinnor förväntas inte 
äga företag. Det bidrar till stereotyper som dels 
kan påverka en persons bild av sig själv, dels hur 
andra personer och samhället ser på personen. 
Exempelvis är det vanligare att män är entre-
prenörer och det kan göra det enklare för en man 
att våga satsa, men också att få stöd genom 
nätverk eller kapitalanskaffning. 

Många bäckar små
Nästa anledning till varför vi ser skill-
nader mellan män och kvinnor är 
de pengaflöden som går förlorade 
genom livet. Kvinnor och män har 
olika mängd kapital på grund av 
bland annat lönegap och, exempelvis, 
att kvinnor tar ansvar för barn och 
hem i högre utsträckning än män. 
Vikten av en mer jämställd föräldrale-
dighet till förmån för kvinnors ägande 
skriver Lucia Naldi om på sidan 35. 
(”Föräldraledigheten får fler kvinnor att 
starta företag.”)

Könssegregering på arbetsmarknaden påver-
kar också lönerna, likväl som vilka branscher som 
har fler kvinnor som äger företag. Inom vård och 
omsorg finns 62 procent ägarinnor och 79 pro-
cent kvinnor som är anställda, medans i bygg-

branschen finns endast 5 procent ägarinnor och 
10 procent kvinnor som är anställda[4]. 

Moment 22
Studier visar att kvinnor inom stereotypiskt 
manliga områden tenderar att ha en lägre tilltro 
till sin förmåga och att ändra sitt beteende på 
grund av stereotypa föreställningar[5]. Men även 
om kvinnorna tror på sig själva är det otillräck-
ligt eftersom deras anpassningar ofta möts av 
negativa motreaktioner[6]. Dessutom finns det 
studier som visar att kvinnor och män behandlas 
olika när de söker kapital för sina företagsidéer[7], 
eller att de inte blir bedömda på samma sätt 
trots samma idé och pitch[8], vilket påverkar deras 
möjlighet att starta och driva företag.

Att kvinnor skulle vara mindre riskbenägna än 
män ges ofta som en förklaring till varför färre kvin-
nor äger företag jämfört med männen. Forskning 
har dock visat att könsskillnaderna ofta är små[9], 
om inte obefintliga[10], samt att det florerar felakt- 
iga uppfattningar om kvinnors risktagande som 
inte baseras på kvinnors faktiska risktagande[11]. 

Slutsats
Sammanfattningsvis är det positivt att ande-
len och antalet ägarinnor ökar. Men det går för 
långsamt och flera strukturella hinder påverkar 
kvinnors möjligheter att starta företag. Inves-

terare och inkubatorer har en viktig roll 
för att förändra att  kvinnor och män 
uppfattas och värderas olika även om 
det inte finns några skillnader i deras 
faktiska beteende eller prestationer[12]. 

Det är viktigt att påpeka att 
statistiken kring ägande är begränsad, 
exempelvis finns det inte statistik 
över ägarandelar i företag. Det som 
finns, som vi tittar på, är ägare eller 
ägarinnor som tar ut inkomst från sin 
näringsverksamhet. Detta medför att 

vi inte kan säga något kring könsfördelningen av 
ägandet utifrån företagens värde – vi kan bara 
konstatera könsfördelningen på ägarna. Vi vill 
därför, återigen, understryka vikten av mer och 
bättre tillgång på data och information kopplat 
till ägande utifrån kön. 

Andel kvinnor som 

äger företag ökar i 

genomsnitt med 0,25 

procentenheter. 

Det går framåt men 

det går långsamt.

0,25 
procent-
enheter
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Johan Karlsson har en doktorsex-
amen i nationalekonomi från Örebro 
universitet, där hans avhandling 
hade en tung emfas på användnin-
gen av svenska mikrodata för att 
identifiera ägarstrukturer i företag. 
Hans forskning är inriktad på 
företagstillväxt, familjeägande och 
tillväxthinder. Johan arbetar idag 
som kvantitativ analytiker med 
fokus på företagsutveckling hos 
Svenskt Näringsliv och är affilierad 
forskare hos Centre for Family 
Entrepreneurship and Ownership 
(CeFEO) vid Jönköping Interna-
tional Business School. 

Anna Nordén är universitetslektor 
i nationalekonomi vid Jönköping 
International Business School och 
forskar bland annat kring köns- 
skillnader inom skogsförvaltning 
och dess effekter för ett mer 
hållbart skogsbruk. Anna har en 
doktorsexamen i nationalekonomi 
från Göteborgs universitet. Anna 
har varit med och författat flera  
rapporter för Ownershift. 

Emma Heikensten har en doktors- 
examen i nationalekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm 
och har forskat om könsskillnad-
er i ekonomiskt beteende bland 
annat vid the Women and Public 
Policy Program på Harvard Ken-
nedy School. Emma arbetar idag 
som senior hållbarhetsspecialist 
på SEB Investment Management 
och har varit med och författat 
Ownershifts samtliga rapporter.
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 23 % mer  

”Könlösa aktieägare i statistiken innebär 
att frågan om ägarinnor inte lyfts” 

Ownershift vänder sig till Ragnar Boman som under många år studerat och 
beskrivit aktieägandet i Sverige. Här ger han en kortfattad historiebeskrivning 
av rapportering om ägande och kön – eller snarare avsaknaden av den. 

”I mer än 50 års tid har jag arbetat med frågor 
om aktieägande och företag i olika sammanhang. 
Fysiska personer, hushåll, finansfamiljer är begrepp 
som ofta förekommit i både utredningsrapporter 
och statistik. Men ingenstans nämns ordet ”kön”. 

Inte i en enda diskussion under åren kan jag 
påminna mig om att könsaspekter på aktieägan-
det har varit relevant, än mindre hur det skulle kun-

na undersökas eller beskrivas. Det var andra frågor 
i blickpunkten. Det handlade inte om att vi som 
utredde och skrev var reaktionära eller kvinnofient-
liga – snarare tvärt om. Men våra utbildningar inne-
höll inga genusfrågor och det gjorde oss blinda. 

Därför är det både glädjande och spännande  
att dessa aspekter nu får sin rättmätiga plats,  
sent omsider.”

Så riktades fokus till ägande av aktier 

VPC-systemet 
Det som utlöste intresset för ägande av aktier 
för 50 år sedan var i första hand tillkomsten av 
VPC-systemet. Värdepapperscentralen (VPC) 
startade ett datoriserat aktiehanteringssystem 
1971. Det revolutionerade både den praktiska 
hanteringen av börsaktier och insynen i bolagens 
ägande. Numer har VPC bytt namn till Euroclear, 
är utlandsägt och de digitala aktielistorna sägs 
produceras i Indien. Det hade förstås funnits 
utredningar och debattinlägg om ägande och 
inflytande i det svenska näringslivet före VPC. 
Men då krävdes hantverk och precisionen blev 
därefter. 

Carl-Henrik Hermansson först  
ut i Sverige 
Först ut i Sverige var Carl-Henrik 
(C-H) Hermansson under 1940- 
och 1950-talen. Han var journal-
ist på Sveriges kommunistiska 
partis tidning Ny Dag, senare 
riksdagsledamot och partiord-
förande i det som blev Vänsterpar-
tiet. Då var alla frågor om makt och 
ägande kontroversiella. Könsaspekterna 
syntes dock aldrig. 

Birger Möller pionjär för aktieägande 
Bland svenska akademiska forskare var Birger 
Möller pionjär genom sin licentiatavhandling i na-
tionalekonomi 1962. Han redovisade bland annat 
statistiska sammanställningar av aktieägandet 
vid olika tillfällen under 1950-talet. Även här var 
ägarna könlösa.

Koncentrationsutredningen – med betänkande 
om ägande 
Regeringen tillsatte i början av 1960-talet ”Kon-
centrationsutredningen” som arbetade under 
många år. Utredningen lämnade bland annat ett 
betänkande om ägande. Senare kom flera utred-
ningar från statliga kommittéer och även från 
andra håll. Bland annat i utredningar av dåva-
rande Statens Industriverk 1980, Löntagarfond-
sutredningen 1982, Röstvärdeskommittén 1986 
och Ägarutredningen 1988-90; många ambitiösa 
genomgångar av ägandet av aktier och företag 
men könsaspekter togs aldrig upp.

Inga Persson Tanimura – ekonomers sätt 
att analysera frågor om ägande 

Inga Persson Tanimura, docent i na-
tionalekonomi i Lund, har skrivit en 
intressant översikt över hur ekono-
mers sätt att analysera frågor om 
ägande och inflytande förändrades 
under tjugoårsperioden 1968-1988 
i en tidskriftsartikel. Inga nämnde 

aldrig begreppet kön. 

Sven-Ivan Sundqvist – fokus på kvin-
nors styrelseposter, men inte aktieägande 

Dagens Nyheters legendariske ekonomikommen-
tator Sven-Ivan Sundqvist, som avled i augusti 
2022, intresserade sig redan under 1970-talet för 
kvinnors deltagande i makten över företagen. 
Men för honom gällde makten kvinnors innehav 
av styrelseposter och inte aktieägandet. På gr-
und av de könlösa ägarstudierna har ägarinnorna 
inte synts i det historiska dokumenterandet av 
företagsägarna och makten.  
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Inte i en enda  
diskussion under åren 
kan jag påminna mig 
om att könsaspekter 
på aktieägandet har 

varit relevant, än 
mindre hur det skulle 

kunna undersökas eller 
beskrivas.

- Ragnar Boman, född 1946, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  
Efter tio år som ekonomisk journalist under 1970-talet hade han många 

utredningsuppdrag, bland andra de ovannämnda under 1980-talet, och var även 
knuten i olika funktioner till Stockholmsbörsen 1984-2022.
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Så har vi gjort
I Sverige fanns år 2019 totalt 1 149 574 aktiva före-
tag, dvs. företag som bedrev någon typ av ekon-
omisk verksamhet under året. Rampopulationen 
för rapporten utgör i sin tur 507 513 företag – cirka 
hälften av den totala populationen. Denna skillnad 
kan till största del förklaras av avgränsningar i de 
datakällor som använts då dessa endast omfattar 
icke-finansiella företag med minst en sysselsatt. 
Därtill gör vi en avgränsning till icke-börsnoterade 
företag, vilket motiveras utifrån en önskan om 
jämförbarhet mellan företagen. Detta ger ett 
mindre bortfall. År 2019 förekom exempelvis 696 
börsnoterade icke-finansiella företag i våra data. 

För att studera könsfördelningen i företagens 
ägande krävs därtill att företagets ägare är en 
fysisk person med bosättning i Sverige. Detta  
medför att alla utlandsägda företag – både av  
utländska medborgare och företag – exkluderas  
från populationen. Det ger en slutgiltig population 
på 418 023 företag. Dessa företag kontrolleras  
i sin tur av 460 194 ägare i ägarledda företag.  
Ägare i ägarledda företag är personer vars största 
 inkomstkälla utgörs av att driva det företag 
som de äger, vilket även utgör grunden för våra 
beräkningar. Med detta kan alltså flera individer 
tillskrivas ägande i samma företag, men där varje 
individ endast tillskrivs ägande till ett företag. 
Avgränsningen till individens största inkomstkälla 
görs för jämförbarhet mellan år. Analys av år 2019 
visar att denna avgränsning har marginell inverkan 
på resultaten. Användning av samtliga inkomst-
källor för 2019 – största, näst största och tredje 
största inkomstkälla – ökar andelen ägarinnor med 
cirka 2 procentenheter[13]. När samtliga inkomst-
källor tas med finner vi att cirka 5 procent av de 
identifierade ägarna driver två eller fler företag, där 
andelen ägare till flera företag är ekvivalent mellan 
män och kvinnor. Den minskade könsskillnaden i 
den totala mängden ägare förklaras utifrån att 
kvinnor är överrepresenterade som ägare som 
andra- och tredje inkomstkälla.

Eftersom vi fokuserar på de som har sin största 

inkomstkälla från ägande i företag tittar vi inte 
specifikt på de så kallade ”kombinatörerna” - 
alltså de individer som kombinerar företagsägande 
och anställning. För många är det just som kombi-
natör som företagsägandet startar. 

Vår kartläggning över företagsägande grundar sig 
mer specifikt på individ- och företagsdata från 
Statistikmyndigheten SCB. Rampopulationen 
utgörs av Företagens Ekonomi (FEK) och omfattar 
alla aktiva, icke-finansiella, privatägda företag 
som haft minst en sysselsatt under det inneva-
rande året, dvs. att åtminstone en person har 
arbetat i företaget motsvarande minst 20 procent 
av en heltidstjänst under november månad[14]. Från 
dessa avgränsar vi populationen till de principiella 
juridiska former där ägarformen medger indivi-
duellt ägande och rösträtter eller likvärdigt, dvs. 
aktiebolag, handels- och kommanditbolag, samt 
enskilda firmor[15]. För att spegla företag med 
liknande ekonomiska förutsättningar avgränsas 
också populationen till icke-börsnoterade företag. 
Dessa företag utgör således vår rampopulation för 
att identifiera ägande[16].

Ägarinformation inhämtas från två individbase-
rade register: Longitudinell integrationsdatabas 
för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier 
(LISA), samt Företagsregister och individdatabas 
(FRIDA). Ägande i LISA definieras utifrån inkomst-
deklarationer, där personer som uppgett inkomst 
från näringsverksamhet som huvudsakliga inkom-
stkälla, dvs. personer vars sysselsättning inbegrip-
er att driva företag som de även äger[17]. I detta 
ingår även ett förtydligande av ägandet — ägare 
i eget företag, samt ägare i eget aktiebolag, dvs. 
ägarledda företag. Här ingår även information om 
företagets och ägarens identitet, vilket möjliggör 
vidare analys av såväl företag som ägaren.

Inom ramen för FRIDA finns information om ägare 
i fåmansbolag, dvs. företag där fyra eller färre 
ägare kontrollerar minst 50 procent av företag-
ets rösträtter[18]. Denna information samlas in på 
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507  513   
företag 

icke-finansiella och icke- 
börsnoterade företag med 
minst en sysselsatt 2019.

1  149  574  
företag 

Totalt antal aktiva aktiebolag, handels- och  
kommanditbolag samt enskilda firmor 2019.

De 460 194 ägare som  
vi tittar på finns i

418 023  
företag

460 194 ägare
Antal ägare i  

ägarledda företag 2019.

SCB:s finansiella 
företagsdata 

innehåller enbart 
företag som är 
icke-finansiella
med minst en  

sysselsatt.

I Sverige fanns
år 2019 totalt

1 149 574 
företag som

bedrev någon
typ av ekonomisk

verksamhet
under året.

Detta är alla företag 
som förekommer i SCB:s 
finansiella företagsdata 

och vars ägare förekomer 
i SCBs individdatabas 

2019.

Detta är företags-
ägarna vi tittar på 

Det vill säga alla individer i 
Sverige som tar ut inkomst som 
ägare i ägarledda företag, med 
utgångspunkt i Skatteverkets 

inkomst- och företagsstatistik.

Av dessa 1 149 574 företag
är det 642 061 företag

som har noll sysselsatta eller
som är finansiella och/eller

börsnoterade.
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individnivå, där registret innehåller information på 
samtliga individer som nyttjat de s.k. 3:12-regler-
na för utdelning som aktiva ägare i fåmansbo-
lag, vilket medger lägre marginalbeskattning än 
inkomst från lön. Dessa data används som kom-
plement för att identifiera ägande bland VD:ar och 
styrelsemedlemmar[19]. 

Informationen från LISA och FRIDA har därefter 
sammanförts, samt matchats mot årsoberoende 
bakgrundsinformation från Registret över Totalbe-
folkningen (RTB). Från detta får vi information om 
företagarnas könstillhörighet (RTB), samt informa-
tion såsom ålder och utlandsfödda (LISA). Dessa 
data har därefter matchats mot FEK för att få 
information om det specifika företaget. Då FRIDA 
kan inbegripa både företagsägare och företag som 
inte ingår i populationen — individer som inte är 
folkbokförda i Sverige ett givet år och företag utan 
sysselsatta — innebär det att vi tappar informa-
tion om vissa företag och individer.

Till detta samlar vi även in information från Styrelse- 
registret, vilket innehåller information från Bolags- 
verket om alla vice direktörer och styrelser i Sverige 
för ett givet år. Dessa data sammanförs med samtli-
ga ovanstående uppgiftskällor för att fånga könsför-
delningen i företagens ledning, samt huruvida dessa 
personer även är registrerade ägare i företaget.

Ovanstående data samlas in för år 2019, 2014 och 
2004. Startåret 2004 motiveras utifrån att detta 

är första året SCB producerat statistik på bolags-
styrelser. Det andra året — 2014 - har valts då det 
inträffar tio år efter startåret. Slutligen utgör 2019 
det för forskarna senaste tillgängliga året. 

I rapporten presenteras även en karta som visar 
graden av jämställdhet i ägare av företag mel-
lan män och kvinnor på kommunnivå 2019. En 
kommuns grad av jämställdhet beräknas enligt 
följande formel: 
 

GJ = 
M

K
- 1

där GJ står för grad av jämställdhet och tar värdet 
0 vid perfekt jämställdhet av ägare, M är antal 
mäns som ägare, och K är kvinnors. För kommuner 
där t.ex. antal kvinnor som ägare och är lika många 
som män antar GJ värdet noll. Om antalet män 
(kvinnor) som ägare överstiger kvinnors (mäns) 
antar GJ ett värde större än noll. Med andra ord, 
graden av jämställdhet (GJ) anger det absoluta 
avståndet från noll. Kommunerna rangordnas se-
dan från mest jämställda till minst jämställda. Om 
två eller fler kommuner har samma grad av jäm-
ställdhet får de samma placering men är listade i 
bokstavsordning. Ownershift anser att kommuner 
där skillnaderna mellan könen är mindre än fem 
procent får godkänt.

Begränsningar
Svenska data på ägande av företag är begränsad. 
Den största begränsningen utgörs av att samt-
liga uppgiftskällor endast innehåller indikationer 
på ägande, dvs. huruvida en person är ägare eller 
ej. Den tillgängliga informationen kan alltså bara 
indikera huruvida män och kvinnor ingår i ägande 
och drift av företagen, men det är inte möjligt att 
särskilja hur stora andelar av ägandet de kontrol-
lerar. Därtill innehåller FRIDA inte information om 
passiva ägare för år 2004. Det senare bedöms 
dock endast utgöra en smärre begränsning då 
populationen av passiva ägare är relativt liten. 
Slutligen förekommer förändringar i branschin-

delningar, där statistiken gått från SNI2002 till 
SNI2007, vilket försvårar jämförbarheten något 
över tid. Därför avser branschjämförelser endast 
åren 2014 och 2019, vilka är fullt jämförbara. 

Andra begränsningar relaterar dels till till-
gänglig data men också kring våra val. Vi som 
skrivit rapporten är disputerade nationalekonomer 
och har i linje med det valt att anta en kvantitativ 
metod. Men vi har även valt att begränsa oss till 
att bara visa upp en lägesbild och vissa tidsserier. 
Med andra ord har ingen kausal analys av orsaks-
samband eller djupare kontroll av olika individers 
och ägares förutsättningar genomförts.  
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Effektiva regler 
för bodelning 

är en fråga om 
rättssäkerhet, 

oavsett storleken 
på tillgångarna.

Ordlista och  
definitioner 

Företag - I denna rapport refererar vi till icke-
börsnoterade[20] och icke-finansiella[21] företag som 
genererar inkomst till åtminstone en ägare. Företags- 
populationen avgränsas till de företagsformer där 
ägarformen medger individuellt ägande och rösträtter 
eller likvärdigt. Detta utgörs av handels- och komman-
ditbolag, enskilda firmor och aktiebolag[22]. För jäm-
förbarhet i ekonomiska förutsättningar hos företagen 
avgränsas populationen till icke-börsnoterade företag. 

Ägarinna/or - kvinna/kvinnor som är ägare. I denna 
rapport refererar vi till kvinna/kvinnor som äger företag. 
Identifiering av kön utgår från juridisk klassificering. 

Ägare/ägarinna i ägarledda bolag  - Ägare i 
ägarledda företag avser företagsägare som också 
leder det företag som de äger – vad som på engel-
ska kallas “owner-managers”[23]. För jämförbarhet 
mellan åren omfattar detta ägarledda företag där 
företaget även utgör personens huvudsakliga sys-
selsättning[24]. 

Företagsägare i fåmansbolag - I rapporten an-
vänds även information om aktiva och passiva ägare 
i fåmansbolag, dvs. företag där 4 eller färre ägare 
kontrollerar minst 50 procent av rösträtterna[25]. 
Informationen hämtas från varje ägares skatte-
deklaration, där ägare kan tillskriva en del av sin 
inkomst som inkomst från kapital istället för lön, 
vilket medger en lägre marginalskatt. Till gruppen 
aktiv ägare räknas den som varit “verksam i företag-
et i betydande omfattning (vilket i princip innebär 
att personens arbetsinsatser ska ha varit av stor 
betydelse för resultatet) under inkomståret eller 
något av de fem föregående inkomståren.” Passiva 
ägare definieras på motsvarande sätt som alla ägare 
i fåmansbolag som inte uppfyller detta kriterium.

Data på aktiva och passiva ägare har emellertid 
visat sig ha relativt låg täckningsgrad, varpå dessa 
ägarformer inte särredovisas i denna rapport[26]. Köns-
fördelningen bland ägare i fåmansbolag återspeglar 
emellertid fördelningen hos ägare i ägarledda företag. 
Informationen har istället använts som komplement 
för att uppskatta ägande av VD:ar och styrelsemed-
lemmar i de företag som de innehar sina poster. 

Styrelseledamot - Styrelseledamöter utgörs av 
alla individer som registrerats för styrelseuppdrag 
inom de bolagsformer som studeras, inklusive 
suppleanter. Begreppet omfattar inte VD då rollen 
som VD särredovisas. Alla företag med styrels-
er har uppgiftslämnarplikt att registrera dess 
sammansättning och förändringar i styrelsen till 
Bolagsverket. 

Styrelseledamot och ägare - Begreppet omfattar 
alla styrelseledamöter – exklusive VD – som antin-
gen uppfyller kriterierna för ägarledning, alternativt 
som registrerats som aktiva eller passiva ägare 
i samma företag som de  för närvarande innehar 
styrelseposter inom. 

VD - Verkställande direktör (VD) utgörs av alla 
individer som registrerats för styrelseuppdrag med 
funktionen VD. 

VD och ägare - Begreppet omfattar alla VD:ar 
som antingen uppfyller kriterierna för ägarledning, 
alternativt som registrerats som aktiva eller passiva 
ägare i samma företag som de  för närvarande är  
VD inom. 

Sysselsatta - Till gruppen sysselsatta räknas 
alla personer som arbetat inom en given tjänst 
motsvarande minst 20 procent av en heltidstjänst 
under november månad. Individens sysselsättning 
tillskrivs alltid en arbetsgivare. 

Verklig huvudman - Är den som antingen äger  
mest i ett företag eller tjänar mest på företagets 
verksamhet[27].
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Mer än dubbelt  
så många män 
som kvinnor är 
företagsägare. 
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Vem är företagsägare  
i Sverige? 

2019 är det 460 194 företagsägare som huvud-
sakligen tjänar pengar på sitt företag med minst 
en sysselsatt i Sverige.  Av dem är 30 pocent 
kvinnor och 70 procent män. Detta innebär att 
det finns mer än dubbelt (2,3 gånger) så många 
män som kvinnor som är företagsägare. 

När vi delar upp statistiken på företagsformer 
ser vi lägst andel ägarinnor i aktiebolagen. 2019 är 
endast 24 procent ägarinnor i aktiebolagen, med-
an 36 procent är ägarinnor i handels- och kom-

manditbolagen och 34 procent i enskilda firmor. 
Sedan 2004 har antal företagsägare stadigt 

ökat - från 362 815 ägare 2004 till 454 741 ägare 
2014 och 460 194 ägare 2019. Vi ser också en 
ökning av andelen ägarinnor under samma tids-
period - från 26 procent 2004 till 30 procent 2019.  
Vi ser denna positiva trend för alla tre  
företagsformerna – aktiebolag,  
handels- och kommanditbolag  
samt enskild firma. 

30+70D29+71D2626++7474DDAndel 
ägarinnor 
(företag  
totalt)

30 %29 %26 %

201920142004

2004 20192014

362     815
(26 %)

139  714
(20 %)

173  675
(22 %)

190  383
(24 %)

238  398
(34 %)

31  413
(36 %)

36  478
(37 %)

244  588
(33 %)

182  703
(29 %)

40  398
(34 %)

454  741
(29 %)

460  194
(30 %)

Handels- och  

kommanditbolag

Företag 

totalt

Andel ägarinnor 

Enskild 

firma

Aktiebolag

Antal ägare.  

Inom parantes anges 

andel ägarinnor.

Andelen ägarinnor  
i företag har bara ökat 

med 1 procentenhet 
från 2014-2019.
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”Förändrad retorik och förebilder 
från olika branscher krävs för att 
nå förändring.”

Ownershift vänder sig till Deqa Abukar, medgrundare medgrundare till 
Bling och Womenisa, som vill förändra världen genom entreprenörskap. 

Deqa Abukar vill förändra världen genom 
entreprenörskap. Hon har skapat över 300 
företag genom att skaka om invester-
arvärlden på Stureplan och få kapitalet att 
landa hos entreprenörerna i förorten. Allt 
via den ideella organisationen Bling som 
drivs från en butikslokal i Kista galleria och 
nu även via VC-fonden Bling Capital. Men 
när kvinnorna inte hittade dit startade hon 
nätverket Womenisa. Och hon har en tydlig 
bild om varför kvinnor inte äger och driver 
företag i samma utsträckning som män. 

Deqa är ett levande kraftfält vars 
drivkraft är att demokratisera 
entreprenörskap för att 
förändra världen. 

– Först måste vi 
skilja på begreppen 
entreprenörskap 
och företagande. 
Entreprenörskap 
är ett mycket 
bredare begrepp, 
ett verktyg som 
kan användas för 
att hjälpa indivi-
den att nå sin fulla 
potential. Det är ett 
förhållningssätt snarare 
än praktiskt arbete. Väljer 
vi att prata entreprenörskap 
breddar vi begreppet. Alla kan inte 
bli företagare men vem som helst kan lära 

sig att hitta lösningar på problem – i hem-
met, i skolan, på jobbet. 

Deqa är själv ett utmärkt exempel på det. 
Bling har krävt många timmars kamp för att 
nå bärkraft. Investerarna tittade bort ända 
tills Tillväxtverket tog henne under sina 
vingar.

– Men när vi hade skapat plattformen för 
alla typer av entreprenöriellt tänk kom inte 
kvinnorna. Jag behövde förstå varför. 

Systemen är inte byggda för kvinnor 
2019 startade hon därför upp entre-

prenörsnätverket Womenisa till-
sammans med Bling-teamet.

– Vi samlade ett antal 
kvinnor för att utforska 

tankarna och lösning-
arna hur vi får fler 
kvinnor att komma 
in i entreprenörskap 
fram tills det blir en 
heltidssysselsättning. 
Vi frågade oss vilka 
hinder vi stöter på – på 

riktigt? Hur ser retoriken 
ut, vilka styr den, i vilka 

sammanhang möter jag 
kvinnor och vad pratar vi  

om då? 
Det finns ett helt system som 

byggts fram under många år – och det 
är inte byggt för kvinnorna. Det var det vi 

BLING är en ideell organisation som startades 2014 av Deqa Abukar och Adnan Yousuf i Järva med syfte att genom entreprenörskap 
skapa förändring och tillväxt i samhället. Från en butik i Kista erbjuder de kostnadsfri rådgivning, mentorskap och nätverk. 

WOMANISA är en del av Bling och startades 2019 med syfte att stärka, förena och skapa samverkan mellan kvinnor från olika 
bakgrunder, yrken och titlar. Syftet är att förbättra förutsättningar och förändra samhällsstrukturer för kvinnor och ge verktygen 
för att skapa en individuell förändring och utifrån det skapa en samhällsförändring.

VC-FONDEN BLING CAPITAL startade 2022 med syfte att satsa på bolag i tidigt skede, där grundarteamet består av minst en 
person som tillhör en underrepresenterad grupp. (Exempelvis kön, etnicitet, uppväxtområde.)
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utgick från när vi började skapa vår  
verksamhet, säger Deqa. 

Diskussionerna handlade till och med  
om vilka tider eventen hölls, vilket ofta var  
efter arbetstid.  
– Om jag inte har barnpassning, hur löser jag 
det då? Lösningen var enkel – vi erbjöd barn-
passning på våra träffar. Och plötsligt kom en 
helt ny målgrupp. Ibland tror jag vi krånglar till 
för mycket, för att nå målgruppen måste du 
bara utgå från målgruppens behov – utan att 
påverkas av fördomar och förväntningar. 

Förändra retoriken och  
lyft förebilder
Deqa lyfter två tydliga hinder; 
vilka förebilder som lyfts fram 
och retoriken kring kvinnor som 
driver företag. 

– När det pratats kvinnor 
och entreprenörskap riktas 
fokus ofta till en viss typ av 
kvinnor utifrån retoriken. Det 
blir en väldigt smal dialog. Kvinnor 
driver företag i alla branscher men 
det lyfts sällan upp. Varför ska en viss 
typ av företag i en viss typ av bransch klassas 
högre?  
Det leder till det andra hindret - diskussionen 
om riskkapital och vad framgång verkligen  
är. Handlar allt om vinster och omsättning  
eller kan din framgång vara att du förverkligar 
din dröm?  

– Att lyfta techbranschen och kvinnors 
svårigheter att resa kapital är en viktig fråga, 
men kan samtidigt bli kontraproduktiv.  
Diskussionen kan skrämma snarare än inspirera 
fler kvinnor till att starta och äga företag. Det 
behövs mer strålkastarljus på entreprenörska-
pets själ och drivkraft snarare än att bli nästa 
unicorn. Diskussionen tenderar att bli problem- 
fokuserad snarare än lösningsorienterad och  
vi behöver prata på nya sätt för att nå den 
verkliga förändringen. 

Systemen behöver förändras
– Drömmen hade varit att sam-
hället tog tillvara på skillnaderna 

mellan könen snarare än att 
blunda för dem. Vi kvinnor är 
de som bär på barnet och det 
kommer vi inte undan. Det 
finns inga system som bär 
upp oss under den tiden, hur 

trötta vi än är under gravid-
iteten. Jag vill inte trampa på de 

förutsättningar vi kvinnor har men 
vi ska inte hylla utvecklingen heller. Vi 

ska inte anpassa oss efter ett samhälle 
som inte är gjort för kvinnor. Hur jämställda vi 
än anses vara är det kvinnan som föder barn. 
Vi får inte bli omsprungna i karriären eller ligga 
efter med pensionen för att vi blir gravida. Då 
får systemen byggas efter det istället. Först då 
kan vi börja prata om att vi är ett jämställt land 
på riktigt, avslutar Deqa.

Hur jämställda vi än anses vara är det kvinnan som 

föder barn. Vi får inte bli omsprungna i karriären eller 

ligga efter med pensionen för att vi blir gravida. Då får 

systemen byggas efter det istället.

Deqa tipsar: När du ändrar  
retoriken och angreppssättet  

kring entreprenörskap, eller  
vilka du väljer att kalla för  

entreprenörer, inkluderar du  
fler som kanske inte ser sig som 

självklara entreprenörer.
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Andelen ägarinnor skiljer sig åt mellan företags- 
storlekar. I de stora aktiebolagen med med fler 
än 249 sysselsatta finner vi den största andelen 
ägarinnor, motsvarar 34 procent. De stora aktie-
bolagen är minst i antal och här finner vi endast 
totalt 1 559 ägare. Den största gruppen i antal 

ägare finner vi bland mikroföretagen, dvs. företag 
med 1-9 sysselsatta, med 429 362 ägare. Här är 
andelen ägarinnor fördelade precis som totalen 
med 24 procent, 36 procent och 34 procent 
ägarinnor för aktiebolag, handels- och komman-
ditbolag samt enskilda firmor. 

Ägarinnor och företagsstorlek

Mikroföretag
(1-9 sysselsatta)

Medelstora företag  
(50-249 sysselsatta)

Småföretag
  (10-49 sysselsatta)

Stora företag  
(>249 sysselsatta)

160  761

(24 %)

24  812
(21 %)

1  559

(34 %)

3  251

(25 %)

664

(26 %)
358

(33 %)
188

(30 %)

238  210

(34 %)

30  391

(36 %)

Handels- och  

kommanditbolag

Enskild 

firma

Aktiebolag

Andel ägarinnor 

  

- Jessica Löfström, medgrundare 17 nätverket, ett nätverk för kvinnor som äger och driver företag med omsättning över 50 miljoner.

”Med ett stort företag får du större tillgång till 

kapital, med kapital får du makt, med makt kan du 

förändra. Därför behövs fler entreprenörskor som bygger 

riktigt stora företag. Att växa utan riskkapital gör att 

du behåller makten över verksamheten- och pengarna.”

Antal ägare.  

Inom parantes anges 

andel ägarinnor.
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Tillväxtverkets  
branschindelning

Hotell och restaurang

Tillverkning,  
Utvinning

Informations- och  
kommunikation

Uthyrning.  
fastighetsservice

Handel

Utbildning

Kultur, nöje och fritid

Byggverksamhet

Juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

 
Energi, vatten, el

Transport och magasinering

Jordbruk, skogsbruk, fiske

Vård och omsorg

SNI 2007,  
bokstavsnivå

I = Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)

B, C = Utvinning av mineral;  
Tillverkning (5-33)

J = Informations- och  
kommunikationsverksamhet (58-63)

N = Uthyrning, fastighetsservice,  
resetjänster och andra stödtjänster (77-82)

G = Handel; reparation av motorfordon  
och motorcyklar (45-47)

P = utbildning (85)

R, S = Kultur, nöje och fritid;  
Annan serviceverksamhet (90-96)

F = Byggverksamhet (41-43)

M = Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik (69-75)

D, E = Försörjning av el, gas, värme och kyla;  
Vattenförsörjning; avloppsrening,  

avfallshantering och sanering (35-39)

H = Transport och magasinering (49-53)

A = Jordbruk, skogsbruk och fiske (1-3)

Q = Vård och omsorg;  
sociala tjänster (86-88

Branscher*

För branscher följer vi Tillväxtverkets branschindelning i 13 olika branscher. Indelningen är en 
kategorisering av svensk näringsgrensindelning, SNI, vilket används för att klassificera före-
tag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver[28]. Den gällande versionen av SNI 
benämns SNI 2007. Innan 2007 användes en annan klassificering. 

I de olika branscherna visar vi andelen ägarinnor i ägarledda aktiebolag, handels- och kom-
manditbolag samt enskilda firmor  med minst en sysselsatt i Sverige för år 2019 och 2014.

Här finns  
branscher som  

frisörverksamhet.

Här finns tech**.

Här finns tech**.

Här finns tech**.

Här finns  
branscher som 

besöksnäringarna. 

Här finns  
branscher som  

kosmetika.

*Detta är en branschindelning på aggregerad nivå, vilket innebär att alla branscher  
finns representerade under någon av dessa indelningar.

2525

**Ett återkommande inslag i diskussionen om kvinnor och företagande är begreppet tech. Vad är egentligen tech?  
Techbolag finns idag i alla branscher och en merpart av företag idag är i någon utsträckning tech. Exempelvis finns  

det plattformar för digital vård inom vård och omsorg och fintech inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik.

2525
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Andelen ägarinnor i ägarledda aktiebolag, 
handels- och kommanditbolag samt enskilda 
firmor med minst en sysselsatt varierar mellan 
olika branscher i Sverige. Den största branschen 
är Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 
76 252 ägare varav 36 procent är ägarinnor. Flest 
antal ägarinnor finns i branschen Kultur, nöje 
och fritid med 33 268 ägarinnor, vilket repre-
senterar 62 procent av alla ägarna i branschen. 
Minst andel ägarinnor finns i byggbranschen 
med endast 5 procent ägarinnor, där finns det 
totalt 63 247 ägare.

En jämförelse mellan 2014 till 2019 visar  
att i sex av tretton branscher ökar andelen 
ägarinnor och i sex av tretton är fördelningen 
konstant. Bland de sex branscher där andel-
en ägarinnor ökar ingår bl.a. Tillverkning och 
utvinning, Uthyrning och fastighetsservice 
samt Energi, vatten och el. Kultur, nöje och fritid 
är den enda branschen som minskar sin andel 
ägarinnor. Det är dock en starkt ägarinnadomin-
erad bransch. På det hela taget skulle dessa 
trender eventuellt kunna tyda på en minskad 
branchsegregering. 

Vem är företagsägare  
i olika branscher?

Antal ägare  

födelat per  

Tillväxtverkets 

branschindelning. 

Inom parantes 

anges andel  

ägarinnor.

Hotell & 
restaurang

18  209
(33 %)

18  845
(33 %)

Uthyrning. 
fastighets-
service

17 961
(40 %)16 627

 (39 %)

Utbildning

9 562
(54 %)

8 163
(51 %)

Energi, 
vatten & el

808
(15 %)

691
(13 %)

Transport & 
magasinering

17 750
(7 %)

18 565
(7 %)

Vård & 
omsorg

17 224
(62 %)

17 896
(62 %)

Antal ägare 

2019

Andel  

ägarinnor 

2019

Andel  

ägarinnor 

2014

Antal ägare 

2014
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Tillverkning,  
Utvinning

24 499
(21 %)

27  364
(20 %)

Informations- & 
kommunikation 

27 003
(16 %)

23 320
(15 %)

Handel

50 984 
(29 %)

56 322
(29 %)

Byggverk-
samhet

63 247
(5 %)62  616

(5 %)

Juridik, ekonomi, 
vetenskap & teknik

76 252
(36 %)

73 428
(34 %)

Jordbruk, 
skogsbruk  
& fiske

68 028
(23 %)

68 273
(23 %)

Kultur, nöje  
& fritid

53 614
(62 %)

48 589
(64 %)
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”Jag älskar att göra 
affärer – framförallt 
hållbara affärer.” 

Kvinnor finns idag i alla branscher. Men det finns branscher där antalet är 
betydligt färre. Avfalls- och återvinningsbranschen är en av dem. Ownershift 
intervjuade skrothandlaren Elinor Feuer, ägarinna och grundare av företaget 
Chilanga, om hennes upplevelser och vad som behövs för en förändring.

Elinor Feuer har jobbat i skrotbranschen i över  
15 år. Nu driver hon startupen Chilanga. 

Företagsresan började för fem år sedan för Eli-
nor, som i grunden är utbildad miljöekonom. Från 
att ha jobbat med inköp på flera internationella 
skrotbolag till att driva företaget Rewinner med 
sin dåvarande partner. Ägandet var 50/50 och 
företaget omsatte 60 miljoner om året. 

–Vi sålde Rewinner när vi bestämde oss för att 
satsa på olika spår i karriären och de sista 1,5 åren 
arbetade jag ensam och lärde upp de nya ägar-
na. När jag slutade var ett helt naturligt steg att 
starta upp ett eget företag igen. Tack vare 
min kunskap och mitt nätverk ser jag 
mig som en etablerad startup och 
ambitionen är att komma upp på 
samma nivå som tidigare. Jag 
drivs av att göra affärer och 
jag älskar att göra hållbara 
affärer. Jag vill även visa 
att det inte är några kon-
stigheter att vara kvinna och 
driva eget företag i skrot-
branschen, säger Elinor Feuer. 
Vad gör en skrothandlare? 

– Det finns skrothandlare 
som äger anläggningar och samlar 
in skrot. Jag förmedlar skrot från 
dessa återvinnare till smältverk eller andra 
köpare. Jag ser mig som en trader – mycket han-
dlar om köp och sälj. Sverige är bra på vissa delar, 
Europa och Asien på annat. Skrotbranschen har 
genomgått en kraftfull omställning de senaste 
fem åren på grund av hårdare miljökrav. Des-
sutom har länderna olika lagstiftning som ofta 
ändras. Det gäller att följa vilken marknad som är 
bäst ur miljösynpunkt och var pengarna finns. 

Varför skrotbranschen? 
– Dels är det den enda jag kan och är riktigt 

bra på efter 15 år, men det är också en enormt 
intressant bransch. Återvinning är ett viktigt led 
som det knappt pratas om på miljöutbildningen 
och det är synd. Industriskrot finns i alla länder 
oavsett hur utvecklade de är – och det är inget 
som kommer försvinna. Det är definitivt en  
framtidsbransch och en viktig byggsten för den 
gröna omställningen.
Varför tror du att det finns så få kvinnor  
i branschen? 

– Okunskap. Få vet om att branschen ens  
existerar. Mitt mål är att locka fler 

kvinnor till branschen och visa upp 
vad vi faktiskt gör. Skrot ses som 

en skitig bransch men det jag 
jobbar med är köp och sälj. Jag 
behöver inte stå och rota i en 
skrothög. Jag har gjort det och 
jag kan det, men det är inget 
krav. Det är inte tungt, det är 
inte farligt. Det är moderna, 

fräscha anläggningar. Det finns 
dessutom pengar att tjäna. 

Branschen börjar attrahera fler 
kvinnor internationellt – men inte  

i Sverige. Varför är det så?
– Förutom låg kännedom handlar det även 

om kulturen. Många företag jobbar hårt med att 
locka kvinnor från universitetet men få blir kvar. 
Strukturen kanske går att förändra men inte det 
som sitter i väggarna. Därför behöver företagen 
ta ett än större ansvar. Det kommer bli bättre 
men det går väldigt långsamt. De kvinnor som 
kommer in i branschen arbetar ofta i familjeföre-
tag. Men jag ser också skillnad idag i att man är 
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mycket mer öppen för kvinnliga maskinförare 
och kvinnliga platschefer. Det behövs oftast 
bara en för att förändringen ska börja.
Men du stannar kvar? 

– Ja! Det må vara en manlig jargong men 
det är samtidigt en trevlig och hjälpsam 
bransch.  Min styrka är att jag har 
jobbat så mycket själv och att jag 
gjort mig ett namn innan jag star-
tade eget. Jag kan branschen och 
det är en styrka, jag kommer ihåg ett 
första möte jag och min dåvarande 
partner hade hos en kund som inte 
visste vem jag var sedan innan, min 
kollega fick naturligt alla frågor tills vi 
gick ut på skroten och kunden insåg 
att jag var den som satt på kunskap-
en och först då fick jag frågorna. 
Ytterst handlar det om kompetens och att 
kunna erbjuda en bra affär. Den tryggheten 

har jag med mig in i mitt eget bolag. 
Finns något du saknar som kvinna  
i branschen? 

– Nätverk! Jag har svårt att identifiera 
mig med de frågor som tas upp i nätverk för 
kvinnor som driver företag. Jag står inför helt 

andra utmaningar. Jag efterfrågar ett 
tydligare nätverk att luta mig mot 
med kvinnor från samma bransch, det 
skulle betyda mycket. Jag lyfte frågan 
i den internationella branschförenin-
gen redan för tolv år sedan men fick 
avslag för att ”vi inte är så många”. 
Förra året kom dock en öppning – ett 
stort kopparsmältverk öppnar upp 
sitt interna nätverk ”women4metals” 
för utomstående och nu i vår ska även 
den internationella branschföreningen 

starta en kvinnoförening. Det rör på sig men det 

går långsamt. 

13+87D
2019 bestod  

avfalls- och åter-

vinningsbranschen  

av totalt 11,3  %  

ägarinnor, det vill  

säga 35 kvinnor  

och 309 män. 

Företagen har ett ansvar att inte bara ändra 

strukturerna, de behöver också ändra det som sitter  

i väggarna för att nå en förändring. 
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”Utan rätt statistik kan vi inte 
förstå kvinnors ägande i företag” 

Ownershift vänder sig till Anna Branten, medgrundare till Fundforward  
och initiativtagare till Position 99.

Är hon grundare, entreprenör, företagare, 
VD eller huvudman? Har hon startat, driver 
eller leder hon verksamheten? Begreppsför-
virringen är stor när vi beskriver kvinnor som 
företagare idag. 

I siffrorna för företagare från SCB inklud-
eras allt från anställda VD:ar till ordförande 
i bostadsrättsföreningar till enskilda firmor 
där företagandet är en sidosyssla. 

Om vi inte kan mäta ägandet i förhål-
lande till omsättning och bransch kan vi inte 
heller förstå kvinnors företagande. Än min-
dre kan vi följa effekterna av olika insatser 
som görs. 

Att få kvinnor driver tillväxtbolag är inte 
bara ett problem för kvinnorna själva utifrån 
färre möjligheter till samhällspåverkan, makt 
och kapital, det är ett än större problem för 
samhällsutvecklingen som går miste om 
perspektiv på innovation som är nödvändig 
för att klara våra stora framtidsutmaningar. 
Om det företagsstöttande systemet 
inte känner till hur siffrorna 
verkligen ser ut är det i prin-
cip omöjligt att fördela 
ansvar och hitta konk-
reta lösningar som 
påverkar utvecklin-
gen i positiv rikt-
ning. Det är också 
omöjligt att förstå 
frågans komplexitet 
och vem eller vilka 
som har ett ansvar 
och för vad och då 
kan vi inte öka jäm-
ställdheten. 

Att det offentligfinansierade innovations-
systemet eller de offentliga finansiärerna 
inte tagit sitt ansvar ännu – trots år av 
samstämmig forskning och uppmaningar 
från organisationer som Ownershift – är svårt 
att förstå. Lättare att förstå är att riskkapi-
talet inte förmår investera i bolag grundade 
av kvinnor – dessa är på många sätt fast i 
ett traditionellt system som enkelt uttry-
ckt mäter allt baserat på (mäns) tidigare 
framgång. 

Mitt hopp står istället till de nya, ekonomis-
ka modeller som håller på att växa fram i rela-
tion till våra planetära utmaningar, som hittar 
nya sätt att betrakta och mäta företagande 
utifrån effekt och där kvinnor, tack vare sin 
överrepresentation i frågor som rör hållbarhet, 
i de flesta sammanhang är majoritet. 

Om marknadslogiken ska få fortsätta 
råda tyder mycket just nu på att det är 
inom de nya, framåtväxande marknaderna 

för regenerativa och cirkulära proces-
ser, norm- system- process- och 

sociala innovationer som den 
exponentiella utvecklin-

gen kommer att ske. Där 
finns inte bara kvinnor 

med redan från början 
– hela arbetet byggs 
på grunder som vi 
tenderar att betrak-
ta som ”kvinnliga” 
– helt enkelt de per-
spektiv som saknas 

på marknaden idag. 
Med hänsyn till det ser 

framtiden ljus ut. 

Anna Branten, medgrundare till Fundforward och initiativtagare till Position 99.
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Finansiella kapitalinkomster
SCB presenterar årligen statistik på 
finansiella kapitalinkomster[29]. Dessa 
har Ownershift tidigare presenterat i 
samband med att vi släppte rap-
porten Vem äger marken du går på? 

Finansiella kapitalinkomster 
definieras som summan av vinster minus förluster 
vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, 
övriga tillgångar samt andelar i företag. Det är alltså 
mer än bara den typen av inkomst som en ägare  
av ett företag kan ta ut i och med att det innehåller 
även andra typer av finansiella kapitalvinster/för-
luster. 

Den senaste tillgängliga statistiken 
från 2021 visar att av de totala finansiella 
kapitalinkomsterna tillfaller 28 procent 
kvinnor och 72 procent män. I kronor  
innebär det att män får totalt ut  
56 miljarder mer än kvinnor.

Det är dock bara ca 10 procent av  
befolkningen som tar del av dessa pengar  
(13,4 procent av män, 9,3 procent av kvinnor).  
Viktigt att ta med är att mediankvinnan får ett 
större belopp än medianmannen (2 772kr vs 2 571 kr). 
Skillnaderna är därmed drivna av en relativt mindre 
grupp män som äger väldigt mycket mer än alla 
andra, och på det hela taget mer än kvinnor. 

28+72D
Totala andelen av  

finansiella 

kapitalinkomster 2021

28  % tillfaller kvinnor, 

72   % tillfaller män.

Mäns sammanlagda 
finansiella 

kapitalinkomster är 
56 miljarder större 

än kvinnors.
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16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

1 133

(22 %)

20 326

(22 %)

44 421

(23 %)

61 694

(25 %)

46 587

(24 %)

16 220

(24 %)

4 910

(39 %)

26 387

(43 %)

34 732

(40 %)

43 966

(38 %)

52 068

(33 %)

76 335

(27 %)

909

(27 %)

2 809

(36 %)

3 684

(35 %)

4 946

(36 %)

6 640

(36 %)

12 425

(37 %)

Heterogenitet bland ägarinnor
Ägarinnor är en heterogen grupp. Nedan redovisas andelen ägarinnor för 2019 uppdelat i olika ålderskategorier 
samt inrikes- och utrikesfödda. För ålderskategorierna är andelen ägarinnor uppdelade på de olika företags-
formerna (aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild firma). Anledningen till att vi väljer att 
titta på ålder och bakgrund är att dessa faktorer, precis som kön, inte är betingade av livsval. Många andra 
faktorer, såsom till exempel att vara ägarinna med barn eller viss utbildningsbakgrund, är i större utsträckning 
beroende av val. Uppdelningen av ägarinnor på inrikes- och utrikesfödda är även motiverat av att dessa utgör en 
betydande grupp. Med detta noteras dock att utrikesfödda inte utgör en homogen grupp. 

Ägarinnor i olika åldersgrupper
Antal företagsägare i åldersgrupperna varierar. För alla ägarledda företag med minst en anställd finner vi  
flest antal ägare i åldersgruppen 45-54 år, med 110 606 ägare, och minst antal ägare i åldersgruppen 16-24 år. 
För aktiebolag finner vi flest antal ägare i åldersgruppen 45-54 år, med 61 694 ägare, för både handels- och 
kommanditbolag samt enskild firma finner vi flest antal ägare i åldersgruppen 65+, med 12 425 och 76 335 ägare 
i respektive företagsform. Andelen ägarinnor varierar över olika åldersgrupper, men skillnaderna är generellt små. 
Inom aktiebolag är 22 procent av företagsägarna i åldersgruppen 16-24 år ägarinnor medan 25 procent  
är ägarinnor i åldersgruppen 45-54 år. För enskilda firmor ser vi en större variation i andel ägarinnor mellan  
olika åldersgrupper där endast 27 procent är ägarinnor i åldersgruppen +65 medan 43 procent är ägarinnor  
i åldersgruppen 25-34 år.

Handels- och  

kommanditbolag

Andel ägarinnor 

Enskild 

firma

Aktiebolag

Antal ägare.  

Inom parantes anges 

andel ägarinnor.
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Notera: Totalt antal ägare i ägarledda företag uppgår i denna tabell till 460 134 ägare. Detta skiljer sig från de 460 194 ägare som vi har i statistiken ovan, 
vilket beror på att för 60 individer saknar vi båda föräldrarnas etnicitet. Tvåsidiga Z-test visar att andelen ägare är statistiskt signifikant skilda mellan 
inrikes- och utrikesfödda (p<0.0001), samt mellan män och kvinnor (p<0.0001), men inte mellan utrikesfödda och de med minst en utrikesfödd förälder, 
varken bland gruppen män eller kvinnor. 

Ägarinnor födda i och utanför Sverige
När vi studerar ägande bland kvinnor och män uppdelat på inrikesfödda, utrikesfödda och de med minst 
en förälder född utanför Sverige syns återigen stora könsskillnader inom respektive grupp. Oavsett 
bakgrund är det dubbelt, eller mer än dubbelt, så många män som äger jämfört med kvinnor. 

Om vi sätter andelen ägare i relation till Sveriges befolkningen i arbetsför ålder ser vi att 9 procent 
av de inrikesfödda männen är företagsägare, medan endast 4 procent av de inrikesfödda kvinnorna är 
ägarinnor. För utrikesfödda och för de med minst en förälder född utomlands är 6 procent av männen 
ägare och 3 procent av kvinnorna ägarinnor. Den grupp som sticker ut mest är alltså inrikesfödda män. 

33+67D29+71D 32+68D

Andel 
ägarinnor

32 %33 %

26 %

Inrikesfödda med 
minst en utrikesfödd 

förälder.Utrikesfödda.
Inrikesfödda med  

inrikesfödda föräldrar.

Inrikesfödda 
med inrikes-
födda föräld-
rar kvinnor

6 %

3 %

6 %

3 %

9 %

4 %

Inrikesfödda 
med inrikes-
födda föräld-

rar män

Utrikesfödda 
män

Inrikesfödda 
med minst en 
utrikesfödd 
förälder män

Inrikesfödda 
med minst en 
utrikesfödd 
förälder 
kvinnor

Utrikesfödda 
kvinnor 

Andel av befolk-

ningen i arbetsför 

ålder som är före-

tagsägare.

Cirklarnas storlek 
motsvarar totalt  

antal ägare i  
respektive grupp.

Staplarna visar  
andelen ägare  

i förhållande till  
arbetsför befolkning  

i respektive grupp.

Totalt 329 938 ägare Totalt 77  498 ägare Totalt 52  698 ägare
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Om vi vill att fler 
kvinnor ska starta 

företag bör vi 
individualisera 

föräldraförsäkringen. 

- Lucia Naldi, professor i företagsekonomi,  
Jönköping International Business School.
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Föräldraledigheten får fler  
kvinnor att starta företag 

Ownershift vänder sig till Lucia Naldi, professor i företagsekonomi, som 
forskare kring faktorer kopplade till kvinnors företagsägande.

I anglosaxiska länder, som Storbritannien, USA 
och Kanada, kan ökningen av kvinnor som startar, 
driver och äger företag kopplas samman med två 
samverkande faktorer: 1) Behovet av en andra 
inkomst för att försörja familjen; 2) Bristen på en 
högkvalitativ och prisvärd förskola.

Utifrån dessa faktorer kan startande av 
företag tolkas som en back up-plan, en Plan B, 
för kvinnor som behöver kombinera arbete med 
familjeliv, eftersom företagsägandet innebär 
större flexibilitet och kontroll över sin egen tid.  

Det är dock ingen förklaring som håller i 
Sverige. För en svensk småbarnsmamma finns 
ett välfärdssystem som redan erbjuder pris-
värda förskolor av hög kvalitet. Det gör att 
en anställning borde vara att föredra framför 
företagsägande, eftersom en anställning både 
innebär tillgång till trygghetssystemen och en 
generös föräldrapenning. 

Så varför väljer vissa småbarnsmammor att bli 
företagare i ett land som Sverige? 

Tillsammans med andra kollegor 
vid Jönköping University har jag 
försökt få svar på frågan genom 
två studier. 

I den första studien[30]  
hittades följande: 
Mammor startar företag 
av nödvändighet – det vill 
säga att vara arbetslös eller 
invandrare är positivt förknip-
pat med att starta företag.  
Den absolut viktigaste faktorn 
för mammor som startar företag i 

Sverige är hur mycket pappaledighet deras  
partners tar ut. 

Dessutom visar vår andra studie[31] att 
föräldraledigheten fungerar som en utlösande 
faktor eftersom den bryter invanda beteen-
demönster. Ledigheten ger många kvinnor tid 
och utrymme att fundera över sina värderingar 
och prioriteringar, mål och möjligheter och även 
att ta tag i vad de anser krävs för att nå dit. 

Vår studie visar även vikten av rätt timing för 
att fatta beslutet att bli företagsägare. Timin-
gen återspeglar kvinnornas aktiva försök att få 
ihop livspusslet genom att parera arbetstider 
med familj och regler kring föräldraledighet. Stu-
dien visar att många kvinnor inte startar företag 
förrän de känner sig klara med barnafödandet 
eftersom föräldraförsäkringen är uppbyggd kring 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI).  Det är ett 
system som inte alltid gynnar företagsägande. 
Resultaten pekar på att behovet av en översyn 

av SGI för företagare behövs för ett mer jäm-
ställt ägande.

 Ur ett politiskt perspektiv bety-
der det här att föräldraledighet 

verkar ha en positiv effekt på 
kvinnors företagande och 
ägande. Det kan dock bli ännu 
bättre. Mina resultat tyder 
på att i länder som Sverige är 
jämställdhet i hemmet en  
nyckel till att fler kvinnor 

startar, driver och äger företag. 
Om vi vill att fler kvinnor ska 

starta företag bör vi därför indi-
vidualisera föräldraförsäkringen. 

- vikten av ett jämställt föräldraskap och välfärdsstatens roll 

Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School
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Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller 
flera styrelseledamöter[32]. 

2019 hade de ägarledda aktiebolagen i Sverige 
632 163 styrelseledamöter och av dessa äger 
25 procent av ledamöterna en del av det företag 
som de sitter i styrelsen för. Cirka 38 procent av 
männen, kontra 25 procent av kvinnorna i styrels-
er innehar roller i fler än ett företag, inklusive 
suppleanter.

Av alla styrelseledamöter är 33 procent kvinnor. 

Av styrelseledamöterna som är kvinnor är  
19 procent ägarinnor. För män är samma siffra 
28 procent. Det innebär att det är färre kvinnor 
som är styrelseledamöter och av dem är det ännu 
färre som faktiskt äger. Av de styrelseledamöter som 
är ägare är 25 procent kvinnor och 75 procent män.

Över tid ser vi att andelen kvinnor som är 
styrelseledamöter ökar, men gällande ägandet 
bland dessa är trenden över tid inte tydlig, varken 
för kvinnor eller för män. 

Vem är styrelseledamot och ägare?

33+67D32+68D30+70DAndel 
styrelsele-
darmöter 
som är 
kvinnor

33 %32 %30 %

201920142004

Styrelseledamöter som äger Styrelseledamöter som inte äger

Antal styrelseledarmöter. 

Inom parantes anges andel 

kvinnor.

158 571
(25 %)

473 592
(36 %)

Höjden på staplarna  
motsvarar antalet styrelse- 

ledamöter som äger respektive  
inte äger. Leomönstret  

motsvarar andelen kvinnor.

Av andelen  
styrelseledamöter  
som är kvinnor är  

19 % ägarinnor.

Av andelen  
styrelseledamöter  

som är män är  
28 % ägare

Totalt 445 577  
styrelseledarmöter

Totalt 564 189  
styrelseledarmöter

Totalt 632 163  
styrelseledarmöter
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Alla aktiebolag har inte en verkställande direktör 
(VD) eftersom detta inte krävs av privata aktie-
bolag[33]. I Sveriges ägarledda icke-börsnoterade 
aktiebolag med minst en sysselsatt finns det to-
talt 79 749 VD:ar varav 43 procent av dessa även 
är ägare i företaget. Cirka 99 procent av kvinnor, 
kontra 97 procent av män, som är VD innehar 
endast en VD-post. Mindre än en halv procent av 
kvinnor och män har fler än två VD-poster. Up-
pdelat på kön finner vi att 19 procent av VD:arna 
är kvinnor och av dessa är 50 procent ägarinnor 
i företaget. Bland män är 42 procent av VD:arna 
ägare i företag. 

Vi ser en positiv trend över åren 2004-2019 i 
antal VD:ar som är kvinnor - från 11 procent 2004 
till 19 procent 2019. Vi ser också att andelen 
VD:ar som är ägare i företaget ökar över tid, för 
både män och kvinnor. Ett intressant resultat är 
att kvinnor  
i större utsträckning än män är ägarinnor i de 
företag som de är VD:ar för jämfört med män 
som är VD:ar. 

Av VD:ar som äger är det 22 procent kvinnor 
och 78 procent män.

Vem är VD och ägare? 

19+81D17+83D11+89DAndel  
VD:ar som  
är kvinnor

19 %17 %11 %

201920142004

VD:ar som äger VD:ar som inte äger

Antal VD:ar.

Inom parantes anges

andel kvinnor.

34 652
(22 %)

45 097
(17 %)

Höjden på staplarna  
motsvarar antalet VD:ar  

som äger respektive inte äger. 
Leomönstret motsvarar  

andelen kvinnor.

Av andelen VD:ar  
som är kvinnor är  
50 % ägarinnor.

Av andelen  
VD:ar som är män  

är 42 % ägare.

Totalt 51 002 VD:ar Totalt 71 824 VD:ar Totalt 79 749 VD:ar
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Det är inte kvinnorna 
som ska förändras 
- det är systemen. 

Tanken på vad vi 
kan skapa när vi inte 
påverkas av normer,  
förväntningar och 
redan utstakade 

system attraherar.

– Lina Skandevall, VD och ägare för kommunikationsbyrån Skandevall Media AB. 
Arbetar som moderator, föreläsare och opinionsbildare med fokus på kvinnors 

entreprenörskap.
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Lyft fram hela bilden av kvinnor 
som äger och driver företag 

Ownershift har visat att mannen ses som norm(al) och det är ett av åtta 
tydligt definierade hinder för kvinnors ägande. Normerna gör det svårare 
att bryta mönster och förebilder är en viktig medicin för att bota det. För 
det krävs breda insatser.

Att få fler kvinnor att starta, driva och äga bolag 
är viktigt för Sveriges fortsatta tillväxt. För att 
det ska ske behöver normerna ses över så att 
kvinnor inte på förhand påverkas negativt av 
deras val av bransch eller tillväxtpotential.

Ge legitimitet till kvinnodominerade 
branscher 
Det är ett stort steg att starta ett företag. 
Därför behöver vi lyfta kvinnan som gått från 
en anställning till att bli egen på heltid, därför 
behöver vi lyfta fler branscher där kvinnor domin-
erar branscherna - men som alltför sällan syns. 
Frisörer, skönhetsterapeuter, vård, second hand. 
Alla bidrar till välfärden och bör uppmärksammas. 
Det ger en positiv effekt för de som vill starta 
och äga företag genom att branscherna får legit-
imitet på marknaden och det ger synbarhet för 
både investerare och företagsorganisationer. 

Att växa med anställda är ett stort steg
Att växa är ett ännu större steg. Det är enkelt att 
starta ett företag i Sverige, det svåra är att driva 
det framåt - och att anställa. Att anställa sin 
första person är den största identitetskris ett litet 
företag genomgår. Från frihet och flexibilitet till 
ansvar för en annan person med samma 
lagar och regler som om du haft 200 
anställda. Där en felrekrytering kan 
få hela företaget på fall – vilket 
gör att kompetensbristen i 
högsta grad slår hårt mot 
småföretagen. För att få 
företag att växa borde fler 
stödsystem finnas för de som 
anställer sin första person. 

Företagande har  
många skepnader 
Den största andelen kvinnor äger 
och driver små företag. Både näringsliv 
och politik behöver fundera över om just 
omsättning och antal anställda är enda måttet på 
framgång. Idag jobbar många soloprenörer i klus-
ter och tar istället in den kompetens de behöver. 

 Här kan kommunerna vara mer innovativa vid 
exempelvis offentliga upphandlingar och erbjuda 
upphandlingar för den typen av kluster snarare 
än att kräva en viss omsättning och att företag-
et har ett visst antal anställda. För att bli mer in-
kluderande skulle Almi kunna se över sina. bidrag 
(exempelvis i form av s.k. utvecklingscheckar) 
utifrån kunskap om vilka branscher kvinnor befin-
ner sig i och vilken omsättning de har. 

Tillgång till kapital i tidigt  
skede viktigt 
Att växa handlar inte bara om att få tillgång till 
riskkapital. Det finns så många nyanser i frågan. 
Att förändra systemen handlar inte bara om att 
se över riskkapitalet, det handlar också om att se 
över hur företag kan växa i tidiga skeden. Och det 
handlar om att prata med den aktuella målgrup-
pen. Sällan ställs frågan till kvinnor om hur de 
vuxit när de inte fått tillgång till riskkapital. Sällan 
lyfts frågan om hur de vuxit från en person till två 
- eller från två till tio. Här behövs ett ökat fokus på 
förebilder i olika stadier av företagandet. 

Ändra inte kvinnorna -  
ändra systemen 

Kort sagt behöver vi förändra retoriken 
och bilden av kvinnors företagande 

och ägande på väldigt många 
plan. Det är inte kvinnor-

na som ska förändras - 
det är systemen.  Jag 
lockas av tanken på 
vad vi kan skapa när vi 
inte påverkas av normer,  
förväntningar och redan  
utstakade system. Jag är  

säker på att vi får en helt  
annan spelplan som står stark 

inför den komplexa framtid vi  
står inför. Vi kommer vinna matchen 

inte bara utifrån mer dynamiska  
styrelser och intressanta företag, vi  
kommer blicka mot guld även vad gäller  
mångfald och jämställdhet.  

Retoriskt tips! Använd 
begreppet ”kvinnors 
företagande” - inte 

kvinnligt företagande. 

Retoriskt tips!  
Byt ordet riskavert  
till riskmedveten.
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”Normer och samhällsstrukturer  
påverkar kvinnors möjligheter” 

Ownershift vänder sig till Per Schlingmann, författare, föreläsare och 
rådgivare med gedigen erfarenhet från både politik och näringsliv och bad 
honom spana in i framtiden. 

Hej, Per Schlingmann,  hur skulle du beskriva 
den tid vi befinner oss i just nu? 

– Många frågar sig vart vi är på väg eftersom 
vi befinner oss i en formativ tid. Effekterna av allt 
från teknologisk utveckling till pandemi, krig och 
klimatkris kommer att bli flera, bland annat ett 
ökat inflytande för kvinnor.

Vad är skälen till det? 
– Orsakerna är flera, men främst kvinnors dom-

inans i utbildningssystemen. Trenden syns inte 
bara i Sverige, den är global. Detta i kombination 
med att arbetsmarknaden efterfrågar kom-
petenser som kognitiv förmåga och relationer, 
områden många kvinnor utbildar sig inom. 

Men inte utan komplikationer? 
– Nej, precis. När kvinnors makt ökar spär det 

på polariseringen. Det handlar inte om kvinnorna 
tar över världen eller inte. Fler, varav en majoritet 
är män, kommer inte att känna sig delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Det gör att polariseringen 
i ökande grad har genusrelaterade förtecken. 

Utifrån vår rapport kommer det att ta lång 
tid innan vi når jämställt ägande. 

– Ja. Männen sitter fortsatt på den ekono-
miska och politiska makten. Utvecklingen sker 
långsamt men den är positiv. Även om vi har 
starka förebilder, som exempelvis Finlands 
statsminister Sanna Martin, ser vi en 
annan trend med ”de stora starka 
männen” som Erdogan, Macron 
och Trump. De socialt nedär-
vda strukturerna är starka. 
Normer och samhällsstruk-
turer sitter hårt och påverkar 
kvinnors möjlighet till att bli 
ledare och chefer. 

Och det gäller även ekon-
omiskt. 

– Precis. Samma sak gäller 
hur riskkapitalet agerar, liksom 
ägandet inom bolag och i före-
tagsvärlden. Även om vi ser att kvinnor 
är mer högutbildade är det fortsatt männen som 
sitter på tydlig politisk och ekonomisk makt. Det 
kommer inte förändras av sig självt. Det krävs 

kamp och opinionsbildning för att påverka poli-
tiken och nå en strukturell samhällsförändring. 
Där spelar förebilder och tankesmedjor som 
Ownershift en viktig roll. 

Så vad behöver göras? 
– I grund och botten handlar det om att 

vi måste se människor som individer och inte 
utifrån kön. Vi behöver en ny mansroll och 
politiska reformer som ökar jämställdheten. När 
hållbarhet blir en konkurrensfaktor öppnar det 
upp nya möjligheter för kvinnor, inte minst inom 
det cirkulära. Det ”nya” tech stavas omställn-
ing. Sverige kan bli ett föregångsland inom den 
cirkulära ekonomin genom att skapa tydliga 
plattformar för att ta vara på de resurser vi har. 
Inom detta fält tror jag att vi kommer att få se 
många kvinnor som entreprenörer.

Kan makten skapas på andra sätt än  
genom politik? 

– Definitivt. Vi lever i en tid där kommunika-
tion, relationer och flexibelt ledarskap premieras 
och leder till ekonomiska värden. Kvinnors förmå-
ga till berättande och att bygga varumärken gör 
exempelvis att vi ser nya typer av förebilder som 
skapar inflytande och framgång. Bianca Ingrosso 
är en av dem – hon är både populärkulturell aktör, 

entreprenör och en viktig förebild. 
Kommer kvinnornas position 
stärkas med hjälp av den gröna 

revolutionen? 
– Långsiktigt är svaret otve-

tydigt ja – allt färre kommer 
att arbeta med produktion 
till förmån för tjänster och 
lärande. När produktionen 
automatiseras växer andra 
områden fram, som utbild-

ning, tjänster och upplevelser. 
Den gröna revolutionen handlar 

om att gå från att konsumera 
produkter till att producera och 

konsumera tjänster. Med det synsättet 
är förutsättningarna för att kvinnorna också 
kommer att äga och vara en viktigare del av 
ekonomin både viktigare och tydligare. 
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Sverige kan bli ett 
föregångsland 

inom den cirkulära 
ekonomin genom 
att skapa tydliga 

plattformar 
där kvinnors 

företagande får en 
självklar roll. 

- Per Schlingmann
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Jämställdhetsindex 
- alla företagsformer
Ownershift godkänner kommuner där 
könsskillnader i andel ägare i företag 
understiger fem procent. 

Indexet anger hur långt
ifrån en jämställd för-
delning av företagsägare 
en kommun är. Owner-
shift ger godkänt om 
skillnaden mellan kvin-
nors och mäns ägande är 
mindre än fem procent. 
Allt över det anses vara 
ojämställt ägande och 
klassificeras från ej 
godkänd (könsskillnad på 
5-25 procent) till sämst 
(könsskillnad på mer 
än 100 procent). Ingen 
kommun i Sverige får 
godkänt ur fördelningen 
av ägare mellan kvinnor 
och män. De kommuner 
med flest ägarinnor är är 
Lidingö, Danderyd och 
Vaxholm.  

Godkänd (0-5 %)

Nära godkänd (5-10 %)

Ej godkänd (10-25 %)

Underkänd (25-50 %)

Dåligt (50-75 %)

Sämre (75-100 %)

Sämst (>100 %)
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Stockholmsområdet
Samtliga toppkommuner ligger i Stock-

holmsområdet där Lindingö, Danderyd och 
Vaxholm ligger på pallplats.

Öresundsregionen
 I Öresundsområdet är det Höganäs,  

Vellinge, Lomma och Lund som har högst 
andel kvinnor som äger företag.

Vem är ägare i företagen?
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TOPP 10 FLEST ÄGARINNOR  
I KOMMUNERNA
(andel ägarinnor i procent)

1. Lidingö 42,6 % 
2. Danderyd 42,1 % 
3. Vaxholm 37,2 % 
4. Nacka 36,5 % 
5. Täby 36,5 % 
6. Höganäs 36,3 % 
7. Vellinge 36,3 %
8. Lomma 36 %, 
9. Stockholm 35,8 %,
10. Lund, 35,7 % 

Utifrån statistiken finns flest företag som ägs av  
kvinnor i höginkomstkommuner. Ownershift visar 

därmed återigen att jämställt ägande är en klassfråga. 
Med hänsyn till just ägande av företag skulle det kunna 
bero på att det finns en större ekonomisk trygghet och 

möjlighetatt starta bolag i de kommunerna.
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Rangordning av kommuner 
utifrån grad av ägande i företag

Ale (175)      271 746 26.6 % 175.28 %

Alingsås (108) 514 1 291 28.5 % 151.17 %

Alvesta (221) 244 718 25.4 % 194.26 %

Aneby (290) 85 364 18.9 % 328.24 %

Arboga (129) 169 438 27.8 % 159.17 %

Arjeplog (244) 54 166 24.5 % 207.41 %

Arvidsjaur (200) 85 246 25.7 % 189.41 %

Arvika (143) 361 952 27.5 % 163.71 %

Askersund (215) 169 495 25.5 % 192.90 %

Avesta (121) 279 713 28.1 % 155.56 %

Bengtsfors (178) 166 459 26.6 % 176.51 %

Berg (219) 178 523 25.4 % 193.82 %

Bjurholm (278) 39 140 21.8 % 258.97 %

Bjuv (112) 151 380 28.4 % 151.66 %

Boden (80) 308 750 29.1 % 143.51 %

Bollebygd (199) 122 353 25.7 % 189.34 %

Bollnäs (229) 332 992 25.1 % 198.80 %

Borås (84) 1141 2 790 29.0 % 144.52 %

Borgholm (138)  285 742 27.8 % 160.35 %

Borlänge (188) 471 1329 26.2 % 182.17 %

Botkyrka (191) 783 2215 26.1 % 182.89 %

Boxholm (264) 64 211 23.3 % 229.69 %

Bromölla (156) 116 311 27.2 % 168.10 %

Bräcke (258) 104 332 23.9 % 219.23 %

Burlöv (164) 151 409 27.0 % 170.86 %

Båstad (64) 334 793 29.6 % 137.43 %

Dals-Ed (289) 72 303 19.2 % 320.83 %

Danderyd (2) 747 1 026 42.1 % 37.35 %

Degerfors (92) 101 249 28.9 % 146.53 %

Dorotea (223) 44 130 25.3 % 195.45 %

Eda (267) 116 387 23.1 % 233.62 %

Ekerö (14) 557 1 100 33.6 % 97.49 %

Eksjö (273) 193 631 23.4 % 226.94 %

Emmaboda (209) 126 367 25.6 % 191.27 %

Enköping (109) 651 1 637 28.5 % 151.46 %

Eskilstuna (123) 958 2 453 28.1 % 156.05 %

Eslöv (137) 398 1 036 27.8 % 160.30 %

Essunga (280) 79 292 21.3 % 269.62 %

Fagersta (89) 118 290 28.9 % 145.76 %

Falkenberg (177) 632 1 745 26.6 % 176.11 %

Falköping (240) 394 1 196 24.8 % 203.55 %

Falun (52) 729 1 688 30.2 % 131.55 %

Filipstad (102) 91 226 28.7 % 148.35 %

Finspång (242) 174 533 24.6 % 206.32 %

Flen (39) 246 553 30.8 % 124.80 %

Forshaga (48) 120 277 30.2 % 130.83 %

Färgelanda (286) 95 378 20.1 % 297.89 %

Gagnef (204) 132 384 25.6 % 190.91 %

Gislaved (254) 347 1 099 24.0 % 216.71 %

Gnesta (12) 239 458 34.3 % 91.63 %

Gnosjö (268) 101 339 23.0 % 235.64 %

Gotland (127) 1118 2 892 27.9 % 158.68 %

Grums (87) 101 248 28.9 % 145.54 %

Grästorp (282) 70 261 21.1 % 272.86 %

Gullspång (285) 67 262 20.4 % 291.04 %

Gällivare (250) 189 593 24.2 % 213.76 %

Gävle (66) 931 2 215 29.6 % 137.92 %

Göteborg (25) 7 242 15 241 32.2 % 110.45 %

Götene (146) 197 522 27.4 % 164.97 %

Habo (159) 141 379 27.1 % 168.79 %

Hagfors (75) 149 361 29.2 % 142.28 %

Hallsberg (142) 182 478 27.6 % 162.64 %

Hallstahammar (133) 143 372 27.8 % 160.14 %

Halmstad (103) 1 131 2 809 28.7 % 148.36 %

Hammarö (145) 114 301 27.5 % 164.04 %

Haninge (71) 1 101 2 639 29.4 % 139.69 %

Haparanda (277) 89 316 22.0 % 255.06 %

Heby (220) 212 623 25.4 % 193.87 %

Hedemora (210) 209 609 25.6 % 191.39 %

Helsingborg (19) 1 825 3 689 33.1 % 102.14 %

Herrljunga (253) 141 446 24.0 % 216.31 %

Hjo (101) 147 365 28.7 % 148.30 %

Hofors (67) 92 220 29.5 % 139.13 %

Huddinge (77) 1 339 3 250 29.2 % 142.72 %

Hudiksvall (90) 546 1 344 28.9 % 146.15 %

Hultsfred (203) 179 520 25.6 % 190.50 %

Hylte (276) 133 472 22.0 % 254.89 %

Håbo (59) 273 640 29.9 % 134.43 %

Hällefors (62) 73 173 29.7 % 136.99 %

Härjedalen (115) 252 639 28.3 % 153.57 %

Siffran inom parentes visar kommunens plats 

nationellt av alla 290 kommuner.
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Härnösand (122) 294 752 28.1 % 155.78 %

Härryda (139) 425 1 109 27.7 % 160.94 %

Hässleholm (181) 671 1 865 26.5 % 177.94 %

Höganäs (6) 526 922 36.3 % 75.29 %

Högsby (255) 77 244 24.0 % 216.88 %

Höör (31) 296 631 31.9 % 113.18
 
%

Hörby (211) 291 851 25.5 % 192.44 %

Jokkmokk (69) 125 299 29.5 % 139.20 %

Järfälla (97) 749 1 854 28.8 % 147.53 %

Jönköping (176) 1 304 3 590 26.6 % 175.31 %

Kalix (173) 226 618 26.8 % 173.45 %

Kalmar (135)  724 1 884 27.8 % 160.22 %

Karlsborg (214) 84 246 25.5 % 192.86 %

Karlshamn (149) 331 879 27.4 % 165.56 %

Karlskoga (42) 258 590 30.4 % 128.68 %

Karlskrona (147) 663 1 757 27.4 % 165.01 %

Karlstad (40) 1 041 2 351 30.7 % 125.84 %

Katrineholm (46) 383 883 30.3 % 130.55 %

Kil (114) 159 401 28.4 % 152.20 %

Kinda (168) 178 484 26.9 % 171.91 %

Kiruna (174) 280 769 26.7 % 174.64 %

Klippan (37) 263 581 31.2 % 120.91 %

Knivsta (55) 245 570 30.1 % 132.65 %

Kramfors (160) 265 713 27.1 % 169.06 %

Kristianstad (57) 1 069 2 492 30.0 % 133.12 %

Kristinehamn (158) 254 682 27.1 % 168.50 %

Krokom (241) 272 832 24.6 % 205.88 %

Kumla (216) 171 501 25.4 % 192.98 %

Kungälv (126) 564 1 457 27.9 % 158.33 %

Kungsbacka (28) 1 360 2 872 32.1 % 111.18 %

Kungsör (194) 91 261 25.9 % 186.81 %

Kävlinge (47) 385 888 30.2 % 130.65 %

Köping (61) 296 697 29.8 % 135.47 %

Laholm (207) 424 1234 25.6 % 191.04 %

Landskrona (21) 477 973 32.9 % 103.98 %

Laxå (171)  73 199 26.8 % 172.60 %

Lekeberg (252) 113 356 24.1 % 215.04 %

Leksand (43) 318 730 30.3 % 129.56 %

Lerum (30) 524 1 117 31.9 % 113.17 %

Lessebo (272) 70 241 22.5 % 244.29 %

Lidingö (1) 1 056 1 423 42.6 % 34.75 %

Lidköping (189) 480 1 356 26.1 % 182.50 %

Lilla Edet (257) 151 479 24.0 % 217.22 %

Lindesberg (225) 270 801 25.2 % 196.67 %

Linköping (113)  1 493 3 762 28.4 % 151.98 %

Ljungby (228) 389 1 161 25.1 % 198.46 %

Ljusdal (166)  367 997 26.9 % 171.66 %

Ljusnarsberg (131) 59 153 27.8 % 159.32 %

Lomma (8) 336 597 36.0 % 77.68 %

Ludvika (82) 233 569 29.1 % 144.21 %

Luleå (120) 828 2 115 28.1 % 155.43 %

Lund (10) 1 663 2 991 35.7 % 79.86 %

Lycksele (206) 156 454 25.6 % 191.03 %

Lysekil (74) 201 485 29.3 % 141.29 %

Malå (185) 52 146 26.3 % 180.77 %

Malmö (13) 4 430 8 558 34.1 % 93.18 %

Malung-Sälen (196) 200 576 25.8 % 188.00 %

Mariestad (187) 265 745 26.2 % 181.13 %

Mark (239) 463 1 399 24.9 % 202.16 %

Markaryd (150) 139 370 27.3 % 166.19 %

Mellerud (288) 121 501 19.5 % 314.05 %

Mjölby (155) 321 859 27.2 % 167.60 %

Mora (95) 297 734 28.8 % 147.14 %

Motala (190) 420 1187 26.1 % 182.62 %

Mullsjö (70) 84 201 29.5 % 139.29 %

Munkedal (271) 140 479 22.6 % 242.14 %
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*Jämställdhetsindex  – Indexet anger hur långt ifrån perfekt jämställdhet i fördelningen av ägare av företag i en 

kommun är. Ownershift ger godkänt om skillnaden mellan kvinnors och mäns ägande är mindre än fem procent. 

Allt över det anses vara ojämställt ägande och klassificeras från ej godkänd (könsskillnad på 5-25 procent) till 

sämst (könsskillnad på mer än 100 procent). Ingen kommun i Sverige får godkänt ur fördelningen av ägare mellan 

kvinnor och män. De kommuner med flest ägarinnor är är Lidingö, Danderyd och Vaxholm.  
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Munkfors (270) 31 106 22.6 % 241.94 %

Mölndal (151) 692 1845 27.3  % 166.62 %

Mönsterås (63) 178 422 29.7 % 137.08 %

Mörbylånga (79) 261 635 29.1 % 143.30 %

Nacka (4) 2 009 3 495 36.5 % 73.97 %

Nora (51) 153 354 30.2 % 131.37 %

Norberg (96) 74 183 28.8 % 147.30 %

Nordanstig (165) 185 502 26.9 % 171.35 %

Nordmaling (262) 89 290 23.5 % 225.84 %

Norrköping (117) 1 320 3 364 28.2 % 154.85 %

Norrtälje (44) 1 216 2 796 30.3 % 129.93 %

Norsjö (208) 68 198 25.6 % 191.18 %

Nybro (197) 235 679 25.7 % 188.94 %

Nyköping (41) 638 1 445 30.6 % 126.49 %

Nykvarn (201) 116 336 25.7 % 189.66 %

Nynäshamn (26) 437 920 32.2 % 110.53 %

Nässjö (269) 283 954 22.9 % 237.10 %

Ockelbo (132) 94 244 27.8 % 159.57 %

Olofström (161) 122 329 27.1 % 169.67 %

Orsa (148) 109 289 27.4 % 165.14 %

Orust (163) 306 827 27.0 % 170.26 %

Osby (119) 186 475 28.1 % 155.38 %

Oskarshamn (213) 221 647 25.5 % 192.76 %

Ovanåker (245) 154 475 24.5 % 208.44 %

Oxelösund (88) 70 172 28.9 % 145.71 %

Pajala (284) 104 401 20.6 % 285.58 %

Partille (144) 351 926 27.5 % 163.82 %

Perstorp (65) 94 219 30.0 % 132.98 %

Piteå (35) 547 1 204 31.2 % 120.11 %

Ragunda (230) 102 306 25.0 % 200.00 %

Robertsfors (261) 105 342 23.5 % 225.71 %

Ronneby (186) 280 787 26.2 % 181.07 %

Rättvik (18) 259 522 33.2 % 101.54 %

Sala (152) 340 907 27.3 % 166.76 %

Salem (98) 143 354 28.8 % 147.55 %

Sandviken (45) 396 911 30.3 % 130.05 %

Sigtuna (54) 575 1 336 30.1 % 132.35 %

Simrishamn (17) 514 1 030 33.3 % 100.39 %

Sjöbo (104) 377 938 28.7 % 148.81 %

Skara (99) 257 637 28.7 % 147.86 %

Skellefteå (179) 774 2 145 26.5 % 177.13 %

Skinnskatteberg (227) 57 170 25.1 % 198.25 %

Skurup (50) 246 569 30.2 % 131.30 %

Smedjebacken (130) 125 324 27.8 % 159.20 %

Skövde (105)  560 1 398 28.6 % 149.64 %

Sollefteå (265) 258 856 23.2 % 231.78 %

Sollentuna (16) 995 1 981 33.4 % 99.10 %

Solna (24) 1 135 2 367 32.4 % 108.55 %

Sorsele (124) 72 185 28.0 % 156.94 %

Sotenäs (94) 166 410 28.8 % 146.99 %

Staffanstorp (106) 281 703 28.6 % 150.18 %

Stenungsund (86) 341 837 28.9 % 145.45 %

Stockholm (9) 21 694 38 918 35.8 % 79.40 %

Storfors (283) 35 133 20.8 % 280.00 %

Storuman (233) 106 319 24.9 % 200.94 %

Strängnäs (29) 567 1 200 32.1 % 111.64 %

Strömstad (192) 185 525 26.1 % 183.78 %

Strömsund (154) 245 654 27.3 % 166.94 %

Sundbyberg (27) 630 1 328 32.2 % 110.79 %

Sundsvall (128) 1065 2 755 27.9 % 158.69 %

Sunne (183) 279 782 26.3 % 180.29 %

Surahammar (195) 61 175 25.8 % 186.89 %

Svalöv (141) 202 529 27.6 % 161.88 %

Svedala (72) 240 576 29.4 % 140.00 %

Svenljunga (273) 146 505 22.4 % 245.89 %

Säffle (237) 219 661 24.9 % 201.83 %

Säter (238) 150 453 24.9 % 202.00 %

Sävsjö (266) 147 489 23.1 % 232.65 %

Söderhamn (153) 274 731 27.3 % 166.79 %

Söderköping (167) 216 587 26.9 % 171.76 %

Södertälje (162) 865 2 334 27.0 % 169.83 %

Sölvesborg (205) 210 611 25.6 % 190.95 %

Tanum (279) 245 896 21.5 % 265.71 %

Tibro (256) 106 336 24.0 % 216.98 %

Tidaholm (78) 180 437 29.2 % 142.78 %

Tierp (249) 284 888 24.2 % 212.68 %

Timrå (218) 158 464 25.4 % 193.67 %

Tingsryd (234) 212 638 24.9 % 200.94 %

Tjörn (93) 255 629 28.8 % 146.67 %

Tomelilla (65) 281 668 29.6 % 137.72 %
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Torsås (243) 113 347 24.6 % 207.08 %

Torsby (125) 240 618 28.0 % 157.50 %

Tranås (202) 192 557 25.6 % 190.10 %

Tranemo (226) 165 492 25.1 % 198.18 %

Trelleborg (32) 572 1 225 31.8 % 114.16 %

Trollhättan (184) 422 1 184 26.3 % 180.57 %

Trosa (33) 225 487 31.6 % 116.44 %

Tyresö (20) 662 1341 33.1 % 102.57 %

Täby (5) 1 273 2 219 36.5 % 74.31 %

Töreboda (236) 137 413 24.9 % 201.46 %

Uddevalla (180) 562 1559 26.5 % 177.40 %

Ulricehamn (232) 330 992 25.0 % 200.61 %

Umeå (60) 1 170 2 754 29.8 % 135.38 %

Upplands Väsby (76) 464 1 126 29.2 % 142.67 %

Upplands-Bro (38) 323 720 31.0 % 122.91 %

Uppsala (36) 2 593 5 708 31.2 % 120.13 %

Uppvidinge (247) 133 412 24.4 % 209.77 %

Vadstena (81) 120 293 29.1 % 144.17 %

Vaggeryd (170)  167 455 26.8 % 172.46 %

Valdemarsvik (217) 146 428 25.4 % 193.15 %

Vallentuna (15) 556 1 100 33.6 % 97.84 %

Vansbro (260) 93 302 23.5 % 224.73 %

Vara (275) 253 888 22.2 % 250.99 %

Varberg (111) 923 2 322 28.4 % 151.57 %

Vaxholm (3) 267 450 37.2 % 68.54 %

Vellinge (7) 703 1236 36.3 % 75.82 %

Vetlanda (172) 389 1 063 26.8 % 173.26 %

Vilhelmina (212) 122 357 25.5 % 192.62 %

Vimmerby (182) 241 672 26.4 % 178.84 %

Vindeln (224) 91 269 25.3 % 195.60 %

Vingåker (259) 103 331 23.7 % 221.36 %

Vårgårda (274) 157 546 22.3 % 247.77 %

Vänersborg (222) 367 1 082 25.3 % 194.82 %

Vännäs (107) 105 263 28.5 % 150.48 %

Värmdö (23) 922 1 901 32.7 % 106.18 %

Värnamo (140) 422 1105 27.6 % 161.85 %

Västerås (68) 1 484 3 549 29.5 % 139.15 %

Västervik (198) 407 1176 25.7 % 188.94 %

Växjö (85) 999 2 444 29.0 % 144.64 %

Ydre (251) 75 236 24.1 % 214.67 %

Ystad (22) 522 1 071 32.8 % 105.17 %

Åmål (58) 193 451 30.0 % 133.68 %

Ånge (134) 181 471 27.8 % 160.22 %

Åre (83) 309 755 29.0 % 144.34 %

Årjäng (235) 187 563 24.9 % 201.07 %

Åsele (193) 57 162 26.0 % 184.21 %

Åstorp (136) 166 432 27.8 % 160.24 %

Åtvidaberg (231) 122 366 25.0 %         200.00 %

Älmhult (110) 229 576 28.4 % 151.53 %

Älvdalen (169) 130 354 26.9 % 172.31 %

Älvkarleby (49) 84 194 30.2 % 130.95 %

Älvsbyn (100) 117 290 28.7 % 147.86 %

Ängelholm (34) 656 1 441 31.3 % 119.66 %

Öckerö (73) 185 445 29.4 % 140.54 %

Ödeshög (248) 92 286 24.3 % 210.87 %

Örebro (91) 1 503 3 702 28.9 % 146.31 %

Örkelljunga (157) 146 392 27.1 % 168.49 %

Örnsköldsvik (116) 702 1 788 28.2 % 154.70 %

Österåker (11) 854 1612 34.6 % 88.76 %

Östersund (53) 880 2 041 30.1 % 131.93 %

Östhammar (118) 350 892 28.2 % 154.86 %

Östra Göinge (246) 152 469 24.5 % 208.55 %

Överkalix (281) 51 189 21.3 % 270.59 %

Övertorneå (287) 74 299 19.8 % 304.05 %
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*Jämställdhetsindex  – Indexet anger hur långt ifrån perfekt jämställdhet i fördelningen av ägare av företag i en 

kommun är. Ownershift ger godkänt om skillnaden mellan kvinnors och mäns ägande är mindre än fem procent. 

Allt över det anses vara ojämställt ägande och klassificeras från ej godkänd (könsskillnad på 5-25 procent) till 

sämst (könsskillnad på mer än 100 procent). Ingen kommun i Sverige får godkänt ur fördelningen av ägare mellan 

kvinnor och män. De kommuner med flest ägarinnor är är Lidingö, Danderyd och Vaxholm.  
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Women are the 
largest untapped 
reservoir of talent 

in the world.
- Hillary Clinton
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Positively shaping the future
Some events radically change how you look at the world. There’s a clear before and after.  
Ownershift presenting their research to us in January 2020 was one of those. The facts 
about the inequalities of ownership between men and women were unsettling.

Chilling even.

Everyone in the room felt this was an issue that had to be addressed. Because it’s the  
right thing to do. But more importantly, because we as a financial institution covering  
retail, corporate and financial institutions, retirement savings, and investment management, 
have an obligation to put a spotlight on this issue.

We took on the challenge. To raise awareness and inspire action.

Five weeks later, on International Women’s Day 2020 we launched our first effort, Why 
Women Don’t Own. We looked into the historical facts of why men own twice as much of 
Sweden as women. The initiative created awareness, internal pride, and momentum within 
SEB. We have since created an award-winning fund, Global Equal Opportunity fund. Two 
education programs on Financial Equality and Anti-bias Training to help our advisors set 
more women up for financial success. We have also made Equal Pensions a key pillar for 
retirement savings.

2023 is the fourth year we’re partnering with Ownershift. The report you’re reading right now 
tells the story of how only 30% of business owners are women. Since entrepreneurship is 
close to our hearts, both past and present, it was natural to focus on women’s entrepreneur-
ship for this year’s campaign.

Norms and biases are reasons that women face more obstacles on their entrepreneurial 
journey than men. Women have less access to the right networks and have to fight harder 
for funding. We call this the Entreprenorm. And we’re here to change it. Why?

Inequality makes the world miss out on important innovations. Cognitive diversity is a  
cornerstone in creating new and sustainable solutions. Everyone should have the same 
chance to grow their business. It’s crucial for us to evolve.

We want to enable more women to invest, more women to lead, and more women to create 
the next big thing. Because we can only build a sustainable society if ownership is equal.
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Tack för att ni möjliggjort årets rapport!



•  Staten bör tillhandahålla centraliserade aktieböcker för  
onoterade bolag och upprätta ett förmögenhetsregister. 

• Myndigheter, som Tillväxtverket och Statistikmyndigheten (SCB)  
bör se över sitt språkbruk och tydliggöra skillnaderna i att äga,  

driva och starta företag. 
 

• Föräldraförsäkringen bör individualiseras för att skapa utrymme  
för kvinnors företagande och minska föräldraskapets negativa  

effekter på inkomster över tid. 
 

• Statliga satsningar på entreprenörskap (genom AP fonderna,  
Vinnova, Swedfund m.fl.), genom bidrag, lån och riskkapital  

bör redovisa könsuppdelad statistik. 

• Praktisk implementering av opartiska och icke-diskriminerande  
ansökningsprocesser för att ta del av statens entreprenörs-

satsningar bör redovisas, inkl. kravställning på ökad mångfald i de 
grupper som tar del av kapitalet.

Ownershift föreslår
I Ownershifts femte rapport har vi gått på djupet gällande ägande av företag. Vi har utgått 

från den bästa och mest heltäckande data som finns tillgänglig i Sverige idag för att se 
över fördelningen av företagsägare utifrån kön (fortfarande saknas, tyvärr, viss data).  

Vi kommer fram till att det är drygt dubbelt så många män som kvinnor som är ägare av 
aktiva företag. Men det går åt rätt håll, både i stort och inom merparten av branscher.  

Om 80 år når vi ett jämställt ägande av bolag. Det är lång tid. För att accelerera rörelsen, 
förstå makthavande och kapitalflöden samt undanröja de mest uppenbara strukturella 

hinder har Ownershift följande forskningsbaserade policyförslag: 


