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AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2019
Det här är tredje 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 2019 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 1 446 bolag.

Euroclear Swedens dataunderlag ger möjlighet att undersöka hur aktie-
ägandet i Sverige utvecklas över tid, eventuella skillnader mellan kvinnor 
och män och olika åldersgrupper samt mellan privatpersoner och juridiska 
personer.2 Rapporten ger också en ingående bild av ägandet i Sveriges 
största bolag, sett till antalet aktieägare, och hur ägandet skiljer sig mellan 
svenska3 och utländska4 aktieägare. Årets rapport belyser särskilt hur aktie-
ägandet i Sverige utvecklats under 2010-talet. 

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 
2019. 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  Svenska aktieägare avser privatperson med svenskt personnummer och juridisk person med svenskt organisationsnummer.
4  Utländska aktieägare avser både utländska privatpersoner och utländska juridiska personer.

METOD



4

VEM ÄGER AKTIER I SVENSKA AKTIEBOLAG?
Vid slutet av 2019 fanns det totalt 2,2 miljoner 
unika aktieägare registrerade hos Euroclear 
Sweden. Antalet unika aktieägare ökade 
tydligt under 2019. Totalt ökade antalet unika 
aktieägare5 med 58 061 jämfört med 2018.  
Sett över det senaste decenniet har dock antalet 
unika aktieägare minskat med 10 132 stycken.

Svenska privatpersoner och utländska ägare 
som äger aktier ökade med 48 784 personer 
respektive 7 981 stycken under 2019. Antalet 
svenska juridiska personer ökade med 1 296 
stycken.Svenska privatpersoner utgjorde den 
överlägset största gruppen med närmare 
86 procent av det totala antalet unika aktie-
ägare. Utländska ägare stod för nästan 
12 procent, medan svenska juridiska personer 
stod för drygt 2 procent.

  

Utländska aktieägare stod för knappt 
40 procent av det totala marknadsvärdet6 
på de aktier som finns noterade i Sverige. 
Svenska juridiska personers ägande upp-
gick till över 48 procent, medan svenska 
privatpersoner stod för 12 procent av det 
totala värdet. 

Förändringarna var små i jämförelse med 
2018. Svenska juridiska personer och privat-
personer ökade sina andelar något, samtidigt 
som utländska ägares andel av marknads-
värdet minskade. Det följer samma mönster 
som de senaste åren. 

Andel av ägandet, antal unika ägare

Privatpersoner
Utländska ägare
Svenska juridiska personer

85,9%

11,8%

2,3%

48,4%

39,5%

12,1%

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 2019.
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Aktieägande bland privatpersoner
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Antalet privatpersoner Andel av befolkningen

Vid årsskiftet ägde cirka 1,9 miljoner svenska 
privatpersoner aktier i svenska aktiebolag.7 
Antalet privata aktieägare ökade stadigt under 
hela 2019.  Det innebar att antalet privata aktie-
ägare ökade för femte året i rad.

Under 2016 skedde decenniets största ökning 
av svenska privatpersoners aktieägande. 
Antalet privata aktieägare ökade då med 
55 848 stycken. Sedan 2015 har antalet privata 
aktieägare ökat med närmare 148 000 personer. 

Under 2010-talets första fem år minskade dock 
antalet privata aktieägare och vid decenniets 
slut var antalet privata aktieägare 74 743 stycken 
färre än vid decenniets början. Andelen svenska 
privatpersoner som äger aktier i förhållande till folk-
mängden i Sverige8 steg från 18 till 18,3 procent 
under 2019. 

Andelen privatpersoner som äger aktier har 
legat stadigt runt 18 procent de senaste 
fem åren. Vid decenniets början var andelen  
privatpersoner i Sverige som ägde aktier 
21 procent. Andelen minskade för varje år mellan 
2010 och 2014, för att sedan stabiliseras runt 
18 procent. Sammantaget minskade andelen 
svenskar som äger aktier med närmare
3 procentenheter under 2010-talet. 

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 1 446 bolag.
8  SCB, Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År 2002 – 2019.
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Könsfördelning svenska 
privatpersoner som äger aktier

Män
Kvinnor

59,8%

40,2%

Könsfördelning marknadsvärde innehav 
svenska privatpersoner

Män
Kvinnor

66,8%

33,2%

Av Sveriges totalt 1,9 miljoner privata aktie-
ägare var drygt 1,1 miljoner män och närmare 
760 000 var kvinnor. Det vill säga närmare 
sex av tio aktieägare är män. Denna fördelning 
har varit i det närmaste oförändrad under de 
senaste tio åren. 

Sett i relation till befolkningsmängden har 
dock andelen kvinnor som äger aktier ökat. 
Vid utgången av 2019 ägde 14,8 procent 
av den kvinnliga befolkningen aktier, vilket 
motsvarar en ökning med 0,2 procentenheter 
under 2019. För män var motsvarande siffra 
21,8 procent, en ökning med 0,4 procentenheter.

Män äger fortsatt runt två tredjedelar av 
marknadsvärdet. Liksom under 2018 ökade 
männens andel av marknadsvärdet något 
under 2019. Vid årets slut ägde männen 
66,8 procent av marknadsvärdet och kvinnorna 
33,2 procent. Under 2019 ökade marknads-
värdet på männens totala innehav med 
33,7 procent. Marknadsvärdet på kvinnornas 
innehav ökade med 32,9 procent.

Vid decenniets början var 59 procent av 
svenska privata aktieägare män, och vid
utgången av 2019 var siffran 59,8 procent. 
Andelen män har alltså ökat något, men för-
delningen har över tid legat runt 60 procent 
män och 40 procent kvinnor. I början av 2010 
ägde 17,2 procent av svenska kvinnor aktier 
och 24,9 procent av svenska män, en minskning 
under tioårsperioden med 2,4 respektive 
3,2 procentenheter.

AKTIEÄGANDET BLAND MÄN  
OCH KVINNOR

UTVECKLING UNDER DE SENASTE 
TIO ÅREN 
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I tidigare rapporter har vi noterat att andelen 
yngre aktieägare ökar. Framförallt är det ålders-
gruppen9 21–30 år som ökat under 2010-talet.
Så skedde även under 2019. Gruppens andel 
av det totala aktieägandet i Sverige ökade 
under 2019 från 10,6 till 10,9 procent. Andelen 
manliga aktieägare i åldersgruppen 21–30 år 
var 64 procent och andelen kvinnor 36 procent.
Även bland personer i åldrarna 31–40 år ökade 
andelen under året som gick, från 12,2 procent
till 12,8 procent. Detta var den största ökningen 
bland samtliga åldersgrupper under 2019.

Liksom under 2018 var åldersgruppen 51–60 år 
den största åldersgruppen bland privata 
svenska aktieägare. Då konstaterades det 
att gruppen var störst för första gången på 
många år, ett förhållande som alltså bestod 
under 2019. Andelen aktieägare i ålders-
gruppen var dock oförändrad vid utgången 
av 2019 och utgjorde 17,1 procent av det  
totala antalet privata aktieägare. 

Den största gruppen privata aktieägare var 
män i åldrarna 51–60 år, medan den största 
gruppen bland kvinnorna var i åldrarna 
71–80 år. Bägge dessa grupper är över-
representerade bland svenska privata aktie-
ägare. Vid en jämförelse med befolknings-
fördelningen utgjorde män i åldrarna 51– 60 år 
6,3 procent av befolkningen men 9,7 procent 
av det totala antalet aktieägare. Kvinnor i 
åldrarna 71–80 år utgjorde 4,8 procent av den
svenska befolkningen och 7,1 procent av 
antalet aktieägare.

Av naturliga skäl är personer i åldrarna 0–20 år
mest underrepresenterade bland svenska 
aktieägare. De utgör runt 12 procent vardera 
av den manliga respektive kvinnliga befolk-
ningen, men utgör bara 2,3 respektive 1,7 procent 
av antalet aktieägare. Bland kvinnor är alla 
åldersgrupper under 50 år underrepresenterade, 
och de äldre överrepresenterade.  
Bland män är alla åldersgrupper under 30 år 
underrepresenterade i förhållande till befolk-
ningens fördelning, medan äldre ålders-
grupper är överrepresenterade. 

Över 91 år

81-90 år

71-80 år

61-70 år

51-60 år

41-50 år

31-40 år

21-30 år

11-20 år

0-10 år

0,6%0,2%
1,0%0,8%

2,3%1,6%
3,4%3,6%

4,8%4,4%
7,1%

5,4%
6,7%

6,1%
6,7%

6,2%
5,4%

6,3%
4,6%

6,4%
3,7%

5,4%
1,3%

6,3%
0,4%

9,1%

5,3%
9,5%

6,3%
10,4%

6,4%
9,3%

6,7%
8,2%

6,8%
6,5%

5,9%
1,8%

6,6%
0,5%

Män, andel aktieägare
Kvinnor, andel aktieägare
Andel av befolkning

Män och kvinnor, andel av svenska privata 
aktieägare samt andel av befolkningen

AKTIEÄGANDET I OLIKA ÅLDRAR

9 Med åldersgrupper avses svenska privatpersoner som äger aktier i bolag som ingår i Euroclear Swedens dataunderlag.
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Vid utgången av 2019 var 26,5 procent av det 
totala antalet aktier (ej antal ägare) registrerade
på utländska ägare, en minskning med 
0,3 procentenheter jämfört med 2018. 
 
Vid decenniets början ägde utländska ägare 
33 procent av alla aktier. Under 2010-talet 
har andelen aktier som ägs av utländska 
ägare alltså minskat med 6,5 procentenheter.

Även vad gäller marknadsvärde har det 
utländska ägandet minskat. Vid utgången 
av 2019 ägde utländska ägare aktier som 
motsvarade 39,5 procent av det totala marknads-
värdet. Detta är en minskning med 0,9 procent-
enheter sedan förra året, då motsvarande 

andel var 40,4 procent. Utländska ägares 
röstandel10 ökade något under 2019, från  
23 procent till 23,2 procent.

Euroclear Sweden har jämfört de tio största 
svenska aktiebolagen sett till antalet akite-
ägare. Bland dessa bolag framkommer att 
det bolag som hade störst andel av aktie-
innehavet registrerat på utländska ägare år 
2019 var Ericsson, med 63,6 procent. Där-
efter följer SSAB och Handelsbanken, med 
51,8 procent respektive 47,4 procent av aktie-
innehavet utomlands. Sett till marknadsvärde 
har de utländska ägarnas andel minskat, från 
26,8 procent 2018 till 26,5 procent 2019.

Störst andel aktieinnehav registrerat på 
utländska ägare 2019

2019
63,6%
51,8%
47,4%
41,9%
37,7%
35,4%
35,0%
29,4%
27,8%
21,1%

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

Svenskt och utländskt ägande

 Andel av totala innehav

Marknadsvärde

Svenska ägare Utländska ägare

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

60,5%

73,5% 26,5%

39,5%

Svenska ägare Utländska ägare

Andel av röster, svenska och utländska ägare

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

2018

2017

2016 23,8%
76,2%

77,0%

76,8%

23,0

23,2%

UTLÄNDSKT ÄGANDE

10 Med röstandel avses del av alla aktiers sammanlagda röstvärde i ett bolag.
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VAD FINNS I AKTIEPORTFÖLJEN?
Svenska aktieägare fortsätter att äga aktier i 
fler bolag. Vid slutet av 2019 ägde svenska 
aktieägare i genomsnitt aktier i 4,1 bolag, 
jämfört med 3,9 bolag året innan.  
Vid decenniets början var det genomsnittliga 
antalet bolag i svenska aktieägares portföljer 
tre bolag. 

Andelen som äger aktier i endast ett bolag 
fortsätter också att minska. Under 2010-talet 
har andelen minskat från 49,5 procent till 
43,9 procent vid utgången av 2019.  
Andelen som äger aktier i endast ett bolag  
har minskat varje år sedan 2014. Åren dess
förinnan låg motsvarande siffra relativt stadigt 
runt 49 procent.

Andel med aktier i endast ett bolagAntal bolag

50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
43%
42%
41%

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Genomsnittligt antal bolag per aktieägare samt 
andel aktieägare som äger aktier i endast ett bolag
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Flest antal ägare 2019
Antal ägare

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

471 959
414 760
368 313
268 312
250 798
246 259
235 056
125 204
121 556
117 911

Flest antal svenska privatpersoner 2019
Antal privata ägare

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

401 385
355 878
348 360
257 482
237 422
233 188
218 064
120 465
114 549
102 912

Telia var det bolag som hade flest aktieägare11 
under 2019. Detta trots en minskning med  
11 397 aktieägare under året. Vid utgången av 
2019 hade Telia 57 199 fler aktieägare än 
Ericsson, som hade näst flest aktieägare.  
Swedbank avslutade året med 368 313 aktie-
ägare, en ökning med 69 101 aktieägare, och 
blev därmed bolaget med tredje flest aktieägare.  
 
Ericsson var däremot det bolag med flest 
svenska privata aktieägare, 401 385 personer. 
Swedbank hade näst flest svenska privata
aktieägare med 355 878 personer. 
I tabellen nedan över de 10 bolag med flest 
svenska privata aktieägare har SCA ersatt 
Skanska på tionde plats. Övriga bolag är  
desamma som 2018 men med vissa för-
ändringar i placering på listan.

Det bolag som fick flest nya aktieägare under 
2019 var Latour följt av Swedbank. Under 
året ökade antalet aktieägare i Latour med  
25,3 procent, vilket motsvarar 16 686 nya aktie-
ägare. 

På listan över de 25 bolag med flest aktie-
ägare var MTG det företag som tappade 
flest aktieägare under 2019, följt av Skanska.  
Under året minskade antalet aktieägare i MTG 
med 26,5 procent, motsvarande 16 832 aktie-
ägare. I Skanska, där minskningen av aktie-
ägare var näst störst under 2019, minskade 
antalet ägare med 10,2 procent motsvarande 
10 122 aktieägare.

Nya aktieägare 2019
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BOLAGEN MED FLEST AKTIEÄGARE 
2019

FÖRÄNDRINGAR I BOLAG MED 
FLEST AKTIEÄGARE 2019

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 2019 var det totala marknads- 
värdet av svenska privatpersoners aktieinnehav 
888 miljarder kronor. Det var 222 miljarder 
kronor mer än året innan, motsvarande en  
ökning med 33,3 procent. Det var den största
ökningen under hela 2010-talet. I genomsnitt var 
marknadsvärdet på svenska privatpersoners 
aktieinnehav drygt 470 500 kronor vid årets slut.

Under decenniet har värdet på svenska privata 
aktieägares totala innehav nästan fördubblats. 
I början av 2010 var det totala marknadsvärdet 
på de privata innehaven 456 miljarder kronor. 
Under 2010-talet har marknadsvärdet stigit 
med 94,9 procent och är alltså idag  
888 miljarder kronor. Marknadsvärdet på privat-
personers aktieinnehav ökade åtta av tio år 
under 2010-talet. Endast 2011 och 2018 minskade 
marknadsvärdet, år 2011 med 30,9 procent 
och 2018 med 8,8 procent.

Marknadsvärdet av svenska juridiska personers 
innehav ökade också tydligt under 2019. Från 
4 935 miljarder kronor i slutet av 2018 till 
6 515 miljarder vid utgången av förra året. Det 
motsvarar en ökning med 32 procent under 
2019. Sedan decenniets början har marknads-
värdet på juridiska personers innehav ökat 
med 141,4 procent.

Totalt sett ökade marknadsvärdet på privat- 
personers och juridiska personers inne-
hav med drygt 1 800 miljarder kronor under 
2019. Från 5 602 miljarder i början av året till  
7 403 miljarder kronor vid årets slut. Orsaken 
till ökningen är att Stockholmsbörsen steg med 
29,512 procent  under året och en generell  
ökning av aktieägarnas innehav.

Förändring marknadsvärde per år, svenska privat-
personer och svenska juridiska personer

Privatpersoner Juridiska personer
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LÖNSAMT ÅRTIONDE 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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Det är fortsatt stora skillnader mellan kvinnors, 
mäns och juridiska personers ägande. Bland 
de 20 bolag där andelen manliga aktieägare
är högst återfinns 30 procent på Nasdaq 
Stockholm Large Cap-lista13. Bland de bolag 
som har högst andel kvinnliga aktieägare 
finns 75 procent med på Large Cap. Av de 
bolag som har högst andel juridiska personer 
som aktieägare finns 80 procent med på Large 
Cap-listan. De olika gruppernas aktieägande 
följer således samma mönster som de 
senaste tre åren. 

Det bolag som hade störst andel kvinnliga aktie-
ägare vid utgången av 2019 var Billerud-
Korsnäs, följt av SEB och H&M. Starbreeze 
var det bolag som hade störst andel manli-
ga aktieägare med 74,4 procent. Leo Vegas 
hade näst flest manliga aktieägare; 71 procent. 
Det finns fortsatt inget bolag som har en  
majoritet kvinnliga aktieägare. 

En intressant observation bland bolagen med 
störst andel kvinnliga respektive manliga ägare
är förändringen i favoritaktier jämfört med  
föregående år. På listan över de 20 bolag med 
störst andel kvinnliga aktieägare är tre bolag  
nya på listan. På motsvarande lista över  
bolag med störst andel manliga aktieägare 
har sex nya bolag tillkommit. 

SSAB var det bolag med störst andel juridiska 
personer som ägare under 2019. Knappt en 
tredjedel av bolagets ägare var juridiska 
personer. Telia hade näst störst andel juridiska
personer som ägare med 26,2 procent, följt av 
Fingerprint Cards med 16,8 procent. Dessa 
tre bolag har haft högst andel juridiska personer 
som ägare tre år i rad. 

FAVORITAKTIER BLAND KVINNOR, 
MÄN OCH JURIDISKA PERSONER

2019Bolag med störst andel kvinnor
BillerudKorsnäs
SEB
H&M
Ica Gruppen
Nordic Entertainment Group
Sweco
Ericsson
Wihlborg Fastigheter
Handelsbanken
MQ
Axfood
Avanza
Clas Ohlson
Electrolux
Fabege
Essity
Bilia
Cloetta
Öresund
SCA

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

2019Bolag med störst andel män
Starbreeze
Leo Vegas
Evolution Gaming
EQT
Powercell
Oasmia
Minesto
Byggmax
SAS
Pricer
Resurs Holding

Samhällsbyggnadsbolaget 
i Norden
Anoto Group
Netent
Sensys
Tobii
Precise
Saab
Svolder
Lundin Petroleum

74,4%
71,0%
70,5%
70,5%
70,4%
69,7%
69,7%
69,6%
69,4%
69,3%
69,2%

69,0%

68,7%
68,6%
68,3%
67,8%
67,5%
66,7%
65,6%
65,0%

2019Bolag med störst andel juridiska 
personer

SSAB
Telia
Fingerprint Cards
Saltx Technology Holding
Assa Abloy
AAK
Intrum 
Elekta
Securitas
Sagax
Alfa Laval
Loomis
Hexagon
Essity
Anoto Group
Electrolux
Hemfosa Fastigheter
Betsson
SOBI
Balder

32,0%
26,2%
16,8%
14,2%
12,3%
11,8%
11,3%
11,1%
11,1%
10,8%
10,1%
9,5%
9,4%
9,1%
8,9%
8,5%
8,3%
8,0%
7,5%
7,4%

13 https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Weighting/OMXSLCPI, 
4 februari 2020.
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En jämförelse14 av vilka bolag som hade högst 
andel aktieägare under 30 år, mellan 30–60 år 
samt över 60 år visar att aktieägandet även 
skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Bland 
bolagen med störst andel aktieägare under 30 år, 
respektive mellan 31 och 60 år, återfanns 
inget bolag på Nasdaq Stockholms Large 
Cap-lista. Bland de bolag med störst andel 
aktieägare över 60 år återfanns fyra av fem 
bolag på Large Cap-listan. 

Det bolag som hade störst andel aktieägare under 
30 år vid utgången av 2019 var Paradox Interactive. 

Knappt en tredjedel av bolagets aktieägare 
var under 30 år. Andelen yngre ägare i bolaget 
har ökat under året från 26,4 procent under 
2018 till 33 procent under 2019.

Anoto Group var det bolag som hade störst 
andel aktieägare i åldrarna 31–60 år, tätt följt 
av Eniro och Nordic Mines. Det bolag som 
hade störst andel aktieägare över 60 år var 
BillerudKorsnäs. Fler än sex av tio av bolagets 
aktieägare var äldre än 60 år vid utgången av 
2019. SEB hade näst störst andel ägare över 
60 år, följt av Catena Media.

Antal ägare under 30Bolag 
Paradox Interactive
SpectraCure
Fortnox
Starbreeze
Cloetta

33,0%
30,9%
29,9%
27,5%
26,9%

Antal ägare över 60Bolag 
BillerudKorsnäs
SEB
Catena Media
Trelleborg
Fabege

60,8%
58,0%
57,7%
55,8%
55,1%

Antal ägare mellan 
31-60 årBolag 

Anoto Group
Eniro
Nordic Mines
Climeon
Cortus Energy

61,1%
60,7%
60,7%
60,1%
60,1%

FAVORITAKTIER I OLIKA ÅLDRAR

14 I den här jämförelsen avses bolag med fler än 10 000 aktieägare.



14

HÅLLBARA INVESTERINGAR
Fokus på hållbarhet har ökat stadigt under 
2010-talet. Kunder ställer högre krav på  
företag att bidra till ett mer hållbart samhälle 
och även bland investerare har hållbarhet 
blivit allt viktigare. Environmental, Social and  
Governance (ESG) är ett begrepp som  
används för att beskriva olika aspekter av  
företags hållbarhetsarbete kring miljö, arbets-
förhållanden och affärsetik. 

Bland Stockholmsbörsens 25 största bolag 
sett till antal aktieägare har fem stycken fått 
högsta ESG-betyg från MSCI.15  Dessa bolag 
är Telia, Skanska, Essity, Boliden och Tele2. 
Euroclear Sweden har undersökt om aktie-
ägandet i dessa fem bolag skiljer sig från övriga 
aktiebolag i Sverige. 

Åldersfördelningen skiljer sig tydligt mellan de 
fem bolag med högst ESG-betyg och övriga 
bolag i Euroclear Swedens underlag. 

Det är en majoritet äldre aktieägare bland de 
bolag som av MSCI bedömts som mer hållbara. 
I genomsnitt var 48,8 procent av bolagens ägare 
över 60 år gamla medan motsvarande siffra 
för övriga bolag var 39,6 procent. 

Den största gruppen aktieägare var personer i 
åldrarna 71–80 år som i genomsnitt ägde  
20,4 procent av aktierna i de fem bolagen. För 
alla åldersgrupper under 60 år hade dessa 
bolag i genomsnitt en lägre andel aktieägare 
än övriga bolag i underlaget sammantaget.

Det är även en större andel privata aktieägare 
bland de fem bolagen med högst ESG-betyg. 
Nästan nio av tio av aktieägarna i dessa bolag 
är privatpersoner, 89,1 procent. Bland övriga 
bolag är 85,9 procent privatpersoner. Vad 
gäller könsfördelningen är det i princip ingen 
skillnad bland dessa fem bolags ägande och 
övriga bolag.

Telia
Skanska
Essity
Boliden
Tele2
Medelvärde
Samtliga bolag

54,3%
61,4%
56,9%
64,8%
64,6%
60,4%
59,8%

45,7%
38,6%
43,1%
35,2%
35,4%
39,6%
40,2%

73,8%
94,1%
91,0%
94,8%
94,2%
89,6%
85,9%

26,2%
5,9%
9,0%
5,2%
5,8%

10,4%
14,1%

Andel män Andel kvinnor Privatpersoner Juridiska 
personer

Bolag med högsta 
ESG-betyg

Telia
Skanska
Essity
Boliden
Tele2
Medelvärde
Samtliga bolag

9,8%
12,9%
11,4%
10,2%
12,2%
11,3%
15,6%

37,9%
40,1%
37,5%
40,2%
43,9%
39,9%
44,9%

52,3%
47,0%
51,1%
49,6%
44,0%
48,8%
39,6%

Under 30 år 31-60 år Över 60 årBolag med högsta 
ESG-betyg

15 https://www.msci.com/esg-ratings, 2020-02-06.
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SAMMANFATTNING

Antalet aktieägare, vilket inkluderar svenska privatpersoner, svenska
juridiska personer samt utländska aktieägare, ökade med 58 061 stycken 
under 2019. Totalt fanns det 2 198 070 unika aktieägare vid utgången 
av 2019. Antalet aktieägare ökade bland alla grupper, såväl svenska 
privatpersoner och juridiska personer som bland utländska aktieägare.

Bland svenska privatpersoner är det fortfarande så att fler män än kvinnor 
äger aktier. Närmare sex av tio aktieägare är män, ett förhållande som varit i 
det närmaste oförändrat under hela 2010-talet. Sett i relation till befolknings-
mängden har dock andelen kvinnor som äger aktier ökat under året. Vid 
utgången av 2019 ägde 14,8 procent av den kvinnliga befolkningen aktier, 
vilket motsvarar en ökning med 0,2 procentenheter. 

Likt tidigare år fortsatte andelen unga aktieägare att öka även under 
2019. Åldersgruppen 21–30 år har ökat med 3,2 procentenheter under 
2010-talet. I förhållande till åldersfördelningen i befolkningen var 
gruppen dock fortfarande något underrepresenterad. Bland både 
kvinnor och män var yngre personer underrepresenterade och äldre över- 
representerade. Män i åldrarna 51–60 år var den största gruppen aktieägare. 
Bland kvinnorna fanns flest aktieägare i åldersgruppen 71–80 år.

År 2019 var ett bra år för svenska aktieägare. Marknadsvärdet på 
svenska privatpersoners aktieinnehav ökade med 222 miljarder kronor 
under året, en värdeökning motsvarande 33,3 procent. Hela 2010-talet 
har varit goda år för svenska aktieägare. Totalt ökade marknadsvärdet 
på svenska privatpersoners innehav med 94,9 procent under decenniet
som gick. Under endast två år under hela 2010-talet minskade marknads-
värdet, 2011 och 2018.

Rapporten belyser också skillnaderna mellan bolagen med störst andel 
kvinnor, män och svenska juridiska personer, samt mellan olika ålders-
gruppers aktieägande. Det är fortsatt så att bolagen med störst andel 
manliga aktieägare tenderar att vara mindre bolag, medan bolagen med 
högst andel kvinnor och juridiska personer som ägare är större och åter-
finns på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Telia var det bolag som hade flest aktieägare 2019. Det bolag som hade 
flest svenska privatpersoner som aktieägare var dock Ericsson. Latour var 
det bolag som fick flest nya aktieägare under 2019.

En närmare titt på de fem bolag bland de 25 största bolagen som fått 
högsta ESG-betyg från MSCI visar att det var en större andel personer 
över 60 år som ägde aktier i dessa bolag. Nästan hälften av bolagens 
privata aktieägare var över 60 år. Nästan nio av tio aktieägare i de fem 
bolag med högst ESG-betyg var privatpersoner, det är en större andel 
privatpersoner som ägare än övriga bolag i Euroclear Swedens underlag.
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