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AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2018
Det här är andra upplagan av den årliga rapporten Aktieägandet i Sverige 
framtagen av Euroclear Sweden. I egenskap av Sveriges värdepappers-
central har Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i 
samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs 
eller handelsplattform. 

Rapportens underlag sträcker sig fram till utgången av 2018 och 
innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade 
till handel samt svenska onoterade1 aktiebolag vars aktier är anslutna till 
Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 412 bolag. 

Euroclear Swedens dataunderlag ger möjlighet att kartlägga hur aktie-
ägandet utvecklas över tid, hur det skiljer sig mellan män och kvinnor 
och olika åldrar samt vilka skillnader som finns mellan privatpersoner 
och juridiska personer.2 Rapporten ger också en ingående bild av ägan-
det i Sveriges största bolag sett till antalet aktieägare, och möjlighet att 
jämföra det svenska ägandet3 med det utländska ägandet.4 

De sammanställningar i rapporten som rör marknadsvärde refererar till 
alla svenska aktiebolag vars aktier är noterade för handel på börs eller 
handelsplattform i Sverige där en slutkurs rapporterats per den 31 december 
2018. Alla datapunkter i denna rapport är per den 31 december 
respektive år om inget annat anges.

1 Med onoterat aktiebolag avses bolag vars aktier inte finns upptagna till handel på börs eller handelsplattform.
2  Med juridisk person avses ett företag, verksamhet eller organisation.
3  Med svenskt ägande avses privatperson med svenskt personnummer och juridisk person med svenskt organisationsnummer.
4  Utländskt ägande avser både utländsk privatperson och utländsk juridisk person.

METOD
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VEM ÄGER AKTIER I SVENSKA AKTIEBOLAG?
Vid utgången av 2018 fanns det totalt 2,1 miljoner 
unika aktieägare5 registrerade hos Euroclear 
Sweden. Det var små förändringar i antalet 
unika aktieägare under 2018. Totalt ökade an-
talet unika aktieägare med 1 966 i jämförelse 
med 2017. 

Svenska privatpersoner och utländska ägare 
ökade med 1 061 stycken respektive 2 788 
stycken, medan antalet svenska juridiska per-
soner minskade med 1 883 stycken. 

En majoritet av det totala antalet unika aktie-
ägare var svenska privatpersoner, motsvara-
rande 86 procent. Utländska ägare stod för 
närmare 12 procent, medan svenska juridiska 
personer stod för cirka 2 procent.   

De utländska ägarna stod för över 40 procent 
av det totala marknadsvärdet6 på de aktier som 
finns noterade i Sverige. Svenska juridiska per-
soner ägde 48 procent, och svenska privat-
personer 11,5 procent av det totala värdet. 
Förändringarna var små jämfört med 2017. 
Svenska juridiska personer och privatperso-
ner ökade sina andelar något, medan utländ-
ska ägares andel av marknadsvärdet minska-
de. 

Andel av ägandet, antal unika ägare

Svenska privatpersoner
Utländska ägare
Svenska juridiska personer

86,0%

11,8%

2,3%

48,1%

40,4%

11,5%

Andel av ägandet, marknadsvärde 
svenska noterade aktier 31 dec 2018

Svenska privatpersoner
Utländska ägare
Svenska juridiska personer

FÖRDELNING SETT TILL 
MARKNADSVÄRDE

5 Unik aktieägare avser privatperson eller juridisk person som äger aktier och räknas endast en gång, oavsett om aktieägaren äger 
aktier i ett eller flera bolag. Med aktieägare registrerad hos Euroclear Sweden inkluderas ägare med depå hos förvaltare.

6  Marknadsvärdet refererar till samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade för handel på börs eller handelsplattform i Sverige 
där en slutkurs rapporterats per den 31 december 2018.
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Antal privatpersoner Andel av befolkningen
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Aktieägande bland privatpersoner

Idag äger drygt 1,8 miljoner svenska privat-
personer aktier i svenska aktiebolag.7 Det 
innebar en ökning med 1 061 personer jäm-
fört med 2017. Antalet svenska privatperso-
ner som äger aktier har ökat under de senaste 
åren. En trend som alltså fortsatte under 2018, 
om än i något långsammare takt.  Under 2017 
ökade exempelvis antalet svenska privatper-
soner som äger aktier med runt 7 500, och 
året dessförinnan med 55 800.

Under 2018 ökade antalet svenska privata ak-
tieägare med 9 700 personer under de tre för-
sta kvartalen. Under det sista kvartalet 2018 
lämnade dock drygt 8 600 personer 
aktiemarknaden.

Andelen svenska privatpersoner som äger 
aktier i förhållande till folkmängden i Sverige 
sjönk från 18,2 procent till 18,0 procent under 
2018.8 Detta trots att antalet svenska privatper-
soner som äger aktier ökade. Det beror på att 
ökningstakten av antalet aktieägare var lägre 
än ökningen av Sveriges folkmängd under 
2018.

Sedan utgången av 2008 har andelen svenskar 
som äger aktier minskat med 3,4 procentenheter, 
motsvarande 137 000 personer.

SVENSKA PRIVATPERSONERS 
AKTIEÄGANDE

KNAPPT VAR FEMTE SVENSK ÄGER 
AKTIER

7 Svenska aktiebolag vars aktier är noterade för handel på börs eller handelsplattform samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier 
är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 412 företag.
8  SCB, Folkmängden den 1 november efter år.
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Könsfördelning svenska 
privatpersoner som äger aktier

Män
Kvinnor

59,7%

40,3%

Könsfördelning marknadsvärde innehav 
svenska privatpersoner

Män
Kvinnor

66,6%

33,4%

Av Sveriges totalt 1,8 miljoner privata aktie-
ägare var närmare 1,1 miljoner män och drygt 
740 000 var kvinnor. Fördelningen mellan 
kvinnliga och manliga aktieägare har varit i 
det närmaste oförändrad över tid. 

Även under 2018 var närmare sex av tio aktie-
ägare män. Vid slutet av 2018 var 59,7 procent 
av de privata aktieägarna män, jämfört med 
59,6 procent året innan. 

Män äger fortfarande runt två tredjedelar av 
marknadsvärdet. Männens andel av mark-
nadsvärdet ökade med 0,4 procentenheter 
under 2018, och följaktligen minskade kvinnor-
nas andel med lika mycket. Under året minska-
de marknadsvärdet på männens totala innehav 
med 7,9 procent. Marknadsvärdet på kvinnor-
nas innehav minskade med 8,8 procent.

FLER MÄN ÄN KVINNOR ÄGER AKTIER
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Andel av svenska privatpersoners aktieägande 
per ålderskategori 2013-2018
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Andelen yngre svenska aktieägare fortsätter 
att öka. Åldersgruppen9 21–30 år ökade under 
2018 jämfört med 2017. Åldersgruppen 31–40 år 
ökade mest av alla grupper under året, med 
0,4 procentenheter. Över tid är det däremot 
den yngre gruppen, 21–30 år, som har ökat 
mest. Under en femårsperiod har gruppen 
ökat från 7 procent till närmare 11 procent 
2018. 

Aktieägandet i åldrarna 51–60 år öka-
de under året från 17,0 till 17,1 procent. 

Det är första gången på många år som 
51–60-åringar är den största åldersgruppen 
av svenska privata aktieägare.

Åldersgruppen 61–70 år är den grupp som 
minskat mest över tid. För fem år sedan utgjor-
de aktieägare i åldrarna 61–70 år 21,4 procent 
av det totala antalet svenska privata aktieäga-
re. Under 2018 minskade antalet aktieägare i 
åldrarna 61–70 år med 0,7 procentenheter till 
drygt 17 procent av det totala antalet svenska 
privata aktieägare.

23%
21%
19%
17%
15%
13%
11%
9%
7%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

21-30 år 51-60 år 61-70 år

Utveckling andel aktieägare, tre åldersgrupper

UNGA AKTIEÄGARE FORTSÄTTER ATT ÖKA

9 Med åldersgrupper avses svenska privatpersoner som äger aktier i bolag som ingår i Euroclear Swedens dataunderlag.
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Vid utgången av 2018 var 26,8 procent av det 
totala antalet aktier (ej antal ägare) registre-
rade på utländska ägare. Detta innebär en 
minskning med 1,2 procentenheter sedan 
2017. Det är också den lägsta andelen på tio 
år. 

Under 2018 minskade även utländska ägares to-
tala röstandel10 från 23,8 procent till 23,0 procent.
Sedan 2016 har andelen utländska röster i 
svenska aktiebolag minskat med 1,7 procent-
enheter. 

Det bolag som hade störst andel av aktieinne-
havet registrerat på utländska ägare år 2018 
var Ericsson, med 64 procent. Därefter följer 
Handelsbanken och Swedbank, med 45 res-
pektive 40 procent av aktieinnehavet registre-
rat utomlands. 

Sett till marknadsvärde har de utländska ägar-
nas andel minskat, från 41,2 procent 2017 till 
40,4 procent vid utgången av 2018.

Störst andel aktieinnehav registrerat på utländska 
ägare 2017 och 2018

2017 2018 Förändring
Ericsson
Handelsbanken
Swedbank
Kinnevik
Telia
Volvo
Investor
SEB
Skanska
H&M

63,8% 63,6% -0,2%
47,8% 45,3% -2,5%
39,2% 39,9% 0,7%
38,3% 39,7% 1,4%
39,8% 37,3% -2,4%
44,2% 35,9% -8,3%
31,2% 30,4% -0,9%
27,1% 26,8% -0,3%
28,0% 26,4% -1,6%
23,0% 19,9% -3,1%

Svenskt och utländskt ägande

 Andel av totala innehav

Marknadsvärde

Svenska ägare Utländska ägare

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

59,6

73,2% 26,8%

40,4%

Svenska ägare Utländska ägare

Andel av röster, svenska och utländska ägare

90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2018

2017

2016 24,7%
75,3%

76,2%

77,0%

23,8%

23,0%

UTLÄNDSKT ÄGANDE

10 Med röstandel avses del av alla aktiers sammanlagda röstvärde i ett bolag.



9

VAD FINNS I AKTIEPORTFÖLJEN?
Den genomsnittlige aktieägaren ägde aktier 
i fler bolag år 2018 än under de senaste tio 
åren. I genomsnitt bestod en svensk aktieägares 
innehav av aktier i 3,9 bolag. Det är en ökning 
med nästan 35 procent sett över en tioårs-
period. Det är framförallt under de senaste 
fem åren som denna ökning skett. 

Nästan hälften av aktieägarna investerar en-
dast i ett bolag. Andelen aktieägare som bara 
har aktier i ett bolag fortsätter dock att mins-
ka, från 45,6 procent vid utgången av 2017 till 
44,9 procent 2018. 

Andel med aktier i endast ett bolagAntal bolag

50%

49%

48%

47%

46%

45%

44%

43%

42%

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2014 2015 2016 2017 2018

Genomsnittligt antal bolag per aktieägare samt 
andel aktieägare som äger aktier i endast ett bolag
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Flest antal ägare 2018
Antal ägare

Telia
Ericsson
Swedbank
SEB
Volvo
H&M
Investor
Handelsbanken
Kinnevik
Skanska

483 356
414 867
299 212
264 567
245 549
244 549
222 700
120 858
120 254
109 806

Flest antal privatpersoner 2018
Antal privata ägare

Ericsson
Telia
Swedbank
SEB
Volvo
H&M
Investor
Kinnevik
Handelsbanken
Skanska

402 302
357 084
289 202
253 710
232 686
225 701
209 089
115 002
114 050
103 216

Telia var det bolag som hade flest aktieägare11 
under 2018. Detta trots en minskning på cir-
ka 13 000 aktieägare under 2018. Telia hade 
nästan 70 000 fler aktieägare än det näst 
största bolaget Ericsson. Efter en minskning 
med 19 000 aktieägare under 2018 avslutade 
Ericsson året med närmare 414 900 aktie-
ägare.

Ericsson var däremot det bolag med flest 
svenska privata aktieägare, med cirka 402 000 
personer. Telia hade näst flest svenska priva-
ta aktieägare med 357 000 personer.

På listan över de 25 bolagen med flest aktie-
ägare var MTG det företag som fick flest nya 
aktieägare under 2018, följt av Investor. Under 
året ökade antalet aktieägare i MTG med 72,3 
procent, motsvarande 58 100 nya aktieägare. 
Vid årets slut hade MTG  80 344 aktieägare. 
Förklaringen till det stora antalet nya aktieä-
gare i MTG är en värdepappersutdelning av 
aktier till Kinneviks aktieägare som skedde i 
augusti 2018.

I Investor, där ökningen av nya aktieägare var 
näst störst under 2018, ökade antalet ägare 
med 13,1 procent. Investor avslutade därmed 
året med 222 700 aktieägare. Även i Kinnevik 
ökade antalet nya aktieägare kraftigt och bo-
laget hade 120 200 aktieägare vid utgången 
av 2018, 12,7 procent fler än året dessförin-
nan.

Nya aktieägare 2018
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BOLAGEN MED FLEST AKTIEÄGARE 
2018

FÖRÄNDRINGAR I BOLAG MED 
FLEST AKTIEÄGARE 2018

11 Med aktieägare avses juridisk person med svenskt organisationsnummer, privatperson med svenskt personnummer, utländsk 
juridisk person samt utländsk privatperson.
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Vid utgången av 2018 var det totala marknads-
värdet av svenska privatpersoners aktieinne-
hav 666,3 miljarder kronor. Det är 64 miljarder 
kronor mindre än motsvarande tidpunkt år 
2017, och den lägsta nivån sedan 2015. I 
genomsnitt var marknadsvärdet på svenska 
privatpersoners aktieinnehav drygt 362 000 
kronor vid årets slut, en minskning med nästan 
9 procent jämfört med föregående år. 

Under de tre första kvartalen 2018 ökade det 
genomsnittliga värdet med cirka 25 000 kronor. 
Börsnedgången i slutet av 2018 innebar dock 
att marknadsvärdet på svenska privatperso-
ners innehav minskade med i genomsnitt 60 000 
kronor. Sett över helåret 2018 minskade vär-
det på det genomsnittliga aktieinnehavet med 
35 000 kronor.

Marknadsvärdet av svenska juridiska perso-
ners innehav minskade också kraftigt under 
det sista kvartalet 2018. Från 6 090 miljarder 
kronor i slutet av september till 4 935 miljarder 
vid årets slut. Det genomsnittliga värdet av 
svenska juridiska personers aktieinnehav var 
16,4 miljoner kronor i slutet av 2018. 

Det totala värdet på privatpersoners och juridiska 
personers innehav minskade med 781 miljarder 
kronor, eller 12,2 procent, under helåret 2018. 
Från 6 383 miljarder kronor i början av året, till 
5 602 miljarder vid årets slut. Det var en kom-
bination av att börsen gick ner 7,8 procent12 
under året, och en generell minskning av ak-
tieägarnas totala antal innehav.

Kvartalsvis förändring marknadsvärde 2018, svenska 
privatpersoner och svenska juridiska personer

Privatpersoner Juridiska personer
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SKAKIGT BÖRSÅR INNEBAR VÄRDEMINSKNING FÖR SVENSKA 
AKTIEÄGARE

12 OMX Stockholm PI, index över det sammanvägda värdet på alla aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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Kvinnors, mäns och juridiska personers ägan-
de skiljer sig åt. Bland de 20 bolag där ande-
len, sett till antal, manliga aktieägare är högst 
återfinns fem bolag på Nasdaq Stockholm Large 
Cap-lista.13 Bland de bolag som har högst an-
del kvinnliga aktieägare finns 75 procent med 
på Large Cap. Av de bolag som har högst andel 
juridiska personer som ägare finns 80 procent 
med på Large Cap. Kvinnors aktieägande lik-
nar alltså juridiska personers, sett till storleken 
på bolag.

Det bolag som hade störst andel kvinnliga 
aktieägare vid utgången av 2018 var SEB, 
följt av BillerudKorsnäs och Ericsson. Paradox 
Interactive var det bolag som hade störst andel 
manliga aktieägare; 75,8 procent. Starbreeze 
var det bolag med näst flest manliga aktie-
ägare, med 75,4 procent. Det finns inget bo-
lag som har en majoritet kvinnliga aktieägare.

En intressant iakttagelse bland bolagen med 
störst andel kvinnliga respektive manliga äga-
re är att fördelningen mellan aktieägarna i nå-
gon mån även reflekteras i styrelserummen. 
Bland de tjugo bolag som hade störst andel 
kvinnlig aktieägare utgjordes styrelsen i ge-
nomsnitt av drygt 40 procent kvinnor. Bland 
de tjugo bolag som hade störst andel manliga 
aktieägare bestod styrelsen i genomsnitt av 
drygt 30 procent kvinnor.

SSAB var det bolag med störst andel juridiska 
personer som ägare under 2018. Närmare en 
tredjedel av bolagets ägare var juridiska per-
soner. Telia hade näst störst andel juridiska 
personer som ägare med 26,4 procent, följt 
av Fingerprint Cards med 17,2 procent.

FAVORITAKTIER BLAND KVINNOR, 
MÄN OCH JURIDISKA PERSONER

2018-12-30
SEB*
BillerudKorsnäs*
Ericsson*
H&M*
Handelsbanken*
Swedbank*
Kappahl
ICA Gruppen*
Wihlborgs Fastigheter*
MQ
Fabege*
Sweco*
Catena
Essity*
Electrolux*
Axfood*
Öresund
SCA*
Bilia
Avanza*

43,7%
43,3%
42,0%
41,8%
41,0%
40,6%
40,3%
40,2%
40,1%
39,9%
39,6%
39,1%
39,0%
38,7%
38,7%
38,4%
37,9%
37,9%
37,5%
37,4%

Bolag med störst andel kvinnor

2018-12-30
Paradox Interactive
Starbreeze
Eniro
Powercell
Leovegas
Oasmia
Pricer
Sensys
Anoto Group
Soltech
SAS
Tobii
Byggmax
Precise
Resurs Holding*
SAAB*
Nyfosa*
Netent*
HIQ
Dometic Group*

75,8%
75,4%
74,2%
73,8%
71,6%
70,3%
69,8%
69,6%
69,2%
69,2%
68,9%
68,6%
68,3%
67,9%
67,9%
67,8%
66,2%
66,0%
65,3%
65,3%

Bolag med störst andel män

2018-12-30
SSAB*
Telia*
Fingerprint Cards
Assa Abloy*
Intrum*
Saltx Technology
Elekta*
Securitas*
Hexagon*
JM*
Dometic Group*
Anoto Group
Essity*
Electrolux*
Alfa Laval*
Evolution Gaming*
SKF*
Getinge*
Akelius
Betsson*

32,8%
26,4%
17,2%
14,8%
13,6%
13,0%
12,1%
11,1%
10,5%
10,1%
9,3%
9,3%
9,3%
9,2%
9,2%
9,1%
8,9%
8,3%
8,0%
7,7%

Bolag med störst andel juridiska 
personer

13 Noterade bolag med över en miljard EUR i marknadsvärde . 
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/OMXSLCPI
14 https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Weighting/OMXSLCPI,
per 15 februari 2018. *Markerade bolag återfinns på Stockholm Large Cap.14
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En jämförelse av vilka bolag som hade högst 
andel aktieägare under 30 år, respektive över 
60 år, visar att personer i olika åldrar söker sig 
till olika typer av bolag. Inget av de fem bola-
gen med högst andel svenska privatpersoner 
under 30 år återfinns på Nasdaq Stockholm 
Large Cap-lista.Bland de bolag med störst 
andel ägare över 60 år återfinns fyra av fem 
bolag på Large Cap.

Det bolag som hade störst andel aktieägare 
under 30 år vid utgången av 2018 var Eyeonid 
Group. Drygt en tredjedel av bolagets aktie-
ägare var under 30 år.

Männens favorit, Paradox Interactive, var även 
populärt bland de yngre, med 35,6 procent av 
aktieägarna under 30 år. 

Det bolag som hade störst andel aktieägare 
över 60 år var BillerudKorsnäs. Av bolagets 
ägare var fler än sex av tio äldre än 60 år. 
Swedbank och Catena hade näst störst, res-
pektive tredje störst andel aktieägare över 60 år. 
Andelen aktieägare över 60 år i Swedbank var 
60,4 procent, och i Catena var andelen 58,6 
procent. SEB och Wihlborgs Fastigheter åter-
finns på fjärde respektive femte plats. 

Antal ägare under 30
Eyeonid Group
Paradox Interactive
Kopparberg
Fortknox
Heliospect

32,8%
26,4%
17,2%
14,8%
13,6%

Bolag Antal ägare över 60
BillerudKorsnäs*
Swedbank*
Catena
SEB*
Wihlborgs Fastigheter

61,3%
60,4%
58,6%
58,6%
58,1%

Bolag 

FAVORITAKTIER I OLIKA ÅLDRAR

*Markerade bolag återfinns på Stockholm Large Cap.14
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VALÅRET 2018
Med anledning av att det var val i Sverige i 
september 2018, har Euroclear Sweden tagit 
fram data från tidigare valår för att jämföra om 
2018 års val skiljde sig från valen 2014, 2010 
och 2006 med avseende på svenska privat-
personers aktieinnehav. 

Inför valet 2018 minskade svenska privatper-
soner sina aktieinnehav med drygt 15 procent. 
Även inför valen 2006 och 2014 minskade det 
totala antalet innehav tydligt med avseende 
på antal aktier. Vid valet 2010 var förändring-
arna små både före och efter valet.

Det verkar som att valrörelserna och valens 
efterspel i väldigt liten utsträckning påverkar 
antalet aktieägare. Under kvartalet efter det 
senaste valet minskade exempelvis antalet 
aktieägare med en halv procent. Utifrån Euroclear 
Swedens statistik skiljer inte 2018 års val sig 
nämnvärt från tidigare valår gällande antalet 
aktieägare.

Juni September December Mars året efter
2018
2014
2010
2006

-0,1% 0,2%
1,0%
-1,0%
-0,8%

-0,5%
-0,2%
-0,5%
-1,1%

0,3%
-0,1%
-0,5%

-1,6%
-0,3%
-0,7%

Valår 

Kvartalsvis förändring, antal aktieägare

Juni September December Mars året efter
2018
2014
2010
2006

-15,5% 4,1%
15,5%
1,7%
10,9%

1,1%
-5,8%
1,8%
1,9%

5,4%
-6,4%
-0,6%

-8,5%
1,6%

-15,6%

Valår 

Kvartalsvis förändring, svenska privatpersoners aktieinnehav
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SAMMANFATTNING

Det totala antalet aktieägare, vilket inkluderar svenska privatpersoner, 
svenska juridiska personer samt utländska aktieägare, ökade med 1966 
stycken under 2018, till totalt 2 140 009 aktieägare. Antalet svenska pri-
vatpersoner och utländska ägare ökade något, medan antalet svenska 
juridiska personer minskade.

Gällande svenska privatpersoner äger fortfarande fler män än kvinnor 
aktier. Närmare 6 av 10 aktieägare är män. Ett förhållande som varit i det 
närmaste oförändrat över tid. Inget bolag har en majoritet av kvinnliga 
aktieägare. När det gäller marknadsvärdet på kvinnors och mäns inne-
hav är förhållandet i det närmaste oförändrat sedan 2017 – männens 
innehav utgjorde runt två tredjedelar av marknadsvärdet under 2018. 

Rapporten belyser även skillnaderna mellan bolagen med störst andel 
kvinnor, män och svenska juridiska personer, samt mellan olika ålders-
grupper. En intressant iakttagelse är att bolagen med störst andel kvinn-
liga ägare också hade jämnare könsfördelning i styrelserummen.

Andelen unga aktieägare i Sverige fortsätter att öka. Aktieägare i ålders-
gruppen 21–30 år har ökat stadigt de senaste fem åren. Det har också 
skett ett skifte under 2018, då aktieägare i åldersgruppen 61–70 för för-
sta gången på många år inte längre är den största åldersgruppen. Vid 
årets slut var det istället åldersgruppen 51–60 år som var den största 
aktieägargruppen.

Det hände en hel del i svenska privatpersoners aktieinnehav under året 
som gick. Framförallt märks börsoron mot slutet av 2018 i stora vär-
deminskningar i aktieägarnas innehav. Marknadsvärdet för privatper-
soner, juridiska personer och utländska ägare minskade med totalt 781 
miljarder kronor under året som gick.

Telia var det svenska bolag som hade flest aktieägare 2018. Ericsson är 
däremot det bolag som har flest svenska privatpersoner som aktieäga-
re. MTG var det bolag som fick flest nya aktieägare under året som gick.
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