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RAPPORTEN I KORTHET

En sammanfattande slutsats av siffrorna i denna 

rapport är att det ser ut att finnas ett samband 

mellan företagsform och graden av jämställd 

representation på maktposter i ett företag. 

Kooperativa företag har genomgående bättre 

jämställdhet än andra företag, oavsett om man 

tittar på styrelser, ledningsgrupper, vd:ar eller 

ordförandeposter.  

Rapporten jämför stora kooperativa företag, nya 

kooperativa företag, börsbolag samt andra aktie-

bolag. 

När det gäller ledningsgrupper så består de stora 

kooperativa företagens ledningsgrupper av i snitt 

38 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 24 

procent kvinnor i snitt i börsbolagens lednings-

grupper. Och dubbelt så många av de stora koope-

rativa företagen som börsbolagen har minst 

40 procent kvinnor i ledningsgruppen. 

25 procent av de stora kooperativa företagen har 

en kvinna som vd. Hos börsbolagen är den 

andelen endast 9 procent. 

De stora kooperativa företagens styrelser har i 

snitt 29 procent kvinnor som ledamöter. Här är 

den enda jämförelse där börsbolagen har en mer 

jämställd representation, med 34 procent kvinnor. 

Jämför man nya, mindre kooperativa företag med 

aktiebolag i allmänhet är de kooperativa företagen 

också mer jämställda. Bland de nya kooperativa 

företagen är 33 procent av vd:arna kvinnor. Det 

är ungefär dubbelt så många som i aktiebolagen. 

I styrelserna för de nya kooperativa företagen är 

34 procent kvinnor,  jämfört med aktiebolagens 

20 procent. 

Slutligen undersöker rapporten också posten 

som ordförande i de olika företagen. 17 procent 

av styrelseordförandena i de stora kooperativa 

företagen är kvinnor, jämfört med 10 procent hos 

börsbolagen. 

Av de nya kooperativa företagen har 29 procent en 

kvinna som styrelseordförande, vilket är dubbelt 

så mycket som hos aktiebolagen. 



et är viktigt att belysa och förstå hur jäm-

ställdheten mellan kvinnor och män ser ut 

vad gäller allt från hushåll och familjeliv till hälsa, 

kultur, arbetsliv, ekonomi och makt. Ett sätt att 

göra detta är att undersöka hur olika typer av 

företag och organisationer skiljer sig åt ifråga 

om jämställdhet. 

I den här rapporten vill Svensk Kooperation 

jämföra kooperativa företag med andra typer av 

företag när det gäller jämställdhet. Rapporten 

fokuserar på jämställdhet gällande representation, 

alltså fördelningen av kvinnor och män på olika 

maktpositioner i företagen. 

Siffrorna gällande könsfördelningen i de koope-

rativa företagen kommer från två kartläggningar 

som nyligen gjorts av Svensk Kooperation, och 

redovisas i två andra rapporter. Dessa uppgifter 

jämförs i rapporten med motsvarande siffror för 

könsfördelningen i andra typer av företag, främst 

aktiebolag, där börsbolagen är en särskild grupp. 

Källorna för dessa siffror är bland annat SCB, 

Andra AP-fonden, Almi och stiftelsen Allbright. 

Dock varierar det vilka uppgifter som finns 

tillgängliga för de olika grupperna av företag.

INLEDNING
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Stora kooperativa företag, Svensk Kooperation
För femte året i rad har Svensk Kooperation kartlagt Sveriges om-

sättningsmässigt största kooperativa företag i form av de 100 största 

ekonomiska föreningarna 2018. Uppgifterna har hämtats från företagens 

årsredovisningar i första hand, kompletterat med SCB:s företagsregis-

ter, Näringslivsregistret hos Bolagsverket och företagens hemsidor.

Företagen hade sammanlagt 60 000 anställda, varav drygt 22 000 kvin-

nor. De hade totalt 752 styrelseledamöter (ej arbetstagarrepresentanter 

eller suppleanter). Av dessa var 217 kvinnor. Antalet ledande befatt-

ningshavare var 401, varav 152 kvinnor.

Nya kooperativa företag, Svensk Kooperation
För att få en bild av de allra nyaste kooperativa företagen har Svensk 

Kooperation kartlagt de ekonomiska föreningar som startade företags-

verksamhet för första gången något av åren 2008 – 2018. Källorna är 

företagsregistret hos SCB samt Bolagsverkets näringslivsregister.

Dessa företag är totalt 4 177 till antalet och har tillsammans nästan 20 

000 styrelseledamöter och suppleanter, varav 84 procent är ledamöter. 

458 har en utsedd vd. 

Börsbolag, Andra AP-fondens kvinnoindex
Undersökningen för Andra AP-fondens årliga kvinnoindex genomfördes 

maj-juni 2019 och omfattar 332 företag noterade på Stockholmsbörsen.

Börsbolag, Allbrightrapporten
Stiftelsen Allbrights undersökning år 2019 omfattade 333 bolag notera-

de på Stockholmsbörsen och kartlade könssammansättningen i bola-

gens ledningsgrupper.

Aktiebolag, Almis styrelsekartläggning
Almis styrelsekartläggning undersöker könsfördelningen i styrelser och 

på vd-poster. 2019 omfattade den 55 044 aktiebolag med minst fem 

miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda och minst två 

ordinarie ledamöter i styrelsen. De företagen antas kunna ha ett aktivt 

styrelsearbete. 
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Aktiebolag, Företagarna
Undersökningen bygger på data om företagsledare från 284 996 aktie-

bolag med minst 500 000 kronor i omsättning i november 2019.

Aktiebolag och enskilda näringsidkare, SCB
Från SCB:s jämställdhetsstatistik använder vi uppgifter om könsfördelning 

bland följande

-  542 400 operativa företagsledare, enskilda näringsidkare eller i 

 aktiebolag, 20 år och äldre 2017. Med operativ företagsledare avses   

 den dagliga ledaren för företaget.

-  188 786 företagare i eget aktiebolag och 24 304 nya företagare 

 i eget aktiebolag 2017. 

-  344 600 styrelseledamöter i aktiebolag 2017.

6
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Vi har strävat efter att hitta så aktuella och jäm-

förbara uppgifter som möjligt. Trots detta är det 

viktigt att hålla i minnet att utöver företagsformen 

är det många olika faktorer som skiljer företagen 

åt, både inom och mellan de olika grupperna. 

Därför är bilden av alla de olika grupperna minst 

lika intressant som jämförelser mellan två enskilda 

grupper. 

Vi använder andelen kvinnor som det genomgå-

ende måttet, eftersom jämställdhetssträvanden 

fortfarande i de flesta sammanhang handlar om 

att öka den andelen. I allt från antalet anställda till 

ledningsgrupper och styrelser, liksom de personer 

som startar och driver företag.



I de stora kooperativa företagens ledningsgrupper 

var 38 procent kvinnor år 2018.

I börsbolagens ledningsgrupper var 24 procent 

kvinnor år 2019, enligt Andra AP-fondens 

kvinnoindex. 
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LEDNINGSGRUPPER
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När genomsnittet är minst 40 procent av vardera 

könet är ett viktigt mål uppnått. Men ett genom-

snitt har svagheten att det kan dölja stora variatio-

ner. Förhållandevis få företag kan ha extremt höga 

andelar kvinnor i sina ledningsgrupper och därmed 

dra upp genomsnittet för samtliga företag. 

Här räknar vi i stället hur många av alla företag 

som klarar kravet på att minst 40 procent ska vara 

kvinnor (och även män) för att ledningsgruppen 

ska betraktas som jämställd. I stället för 40 pro-

cent blir då målet att 100 procent av företagen ska 

klara det kravet. 

38 procent av de stora kooperativa företagen hade 

2018 en ledningsgrupp med minst 40 procent 

kvinnor, och hade alltså nått den gängse gränsen 

för jämställdhet.

19 procent av börsbolagen hade en ledningsgrupp 

med minst 40 procent kvinnor, enligt Stiftelsen 

Allbrights undersökning år 2019.

FÖRETAG MED JÄMSTÄLLDA LEDNINGSGRUPPER 
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VD
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1 Detta räknat på den dryga tiondel som har en vd registrerad hos 
Bolagsverket; 458 av de 4 177 ekonomiska föreningarna.

25 procent av de stora kooperativa företagen 

har en kvinna som vd eller motsvarande.

Bland de nya kooperativa företagen är en 

tredjedel (33 procent) av vd:arna kvinnor1.

9 procent av börsbolagens vd:ar är en kvinna, 

visar Andra AP-fondens kvinnoindex.

I Almis styrelsekartläggning har 13 procent av 

aktiebolagen en kvinna som vd. 

Ett annat jämförelsetal är andelen kvinnor bland 

företagsledare i aktiebolag med minst 500 000 

kronor i omsättning, som enligt Företagarnas 

undersökning var 18 procent.
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En företagare definieras som en person som driver 

och arbetar i en näringsverksamhet där hon eller 

han också har ett så starkt inflytande att det 

ekonomiska utfallet till stor del beror på perso-

nens kompetens. En företagare är i regel styrel-

seledamot eller suppleant, firmatecknare, vd eller 

majoritetsägare2.

Styrelseledamöter i mindre ekonomiska föreningar 

kan generellt betraktas som företagare, även om 

konsument-, producent- och medarbetarkoope-

rativ kan skilja sig åt på den punkten. Styrelsele-

damöterna är ofta djupt involverade i ledningen av 

företaget, förutom att de är ägare och delaktiga i 

verksamheten. 

Ju större företag är desto svårare är det i regel att 

på samma sätt identifiera enskilda personer som 

företagare. Det gäller även kooperativa företag. 

Därför redovisas här endast de nya och i genom-

snitt betydligt mindre kooperativa företagen och 

motsvarigheter i aktiebolag.

Andelen kvinnor i de nya ekonomiska föreningar-

nas styrelser – och därmed bland de kooperativa 

företagarna – är 34 procent. 

2017 var andelen kvinnor av alla företagare i eget 

aktiebolag 23 procent, enligt SCB. Av de i den 

gruppen som definierades som ”nya” var 27 

procent kvinnor.

FÖRETAGARE
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2 Källa: www.iaf.se och www.smakassa.se 
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Av samtliga styrelseledamöter i de stora koopera-

tiva företagen var 29 procent kvinnor. 

Andelen kvinnor bland samtliga ledamöter och 

suppleanter i de nya kooperativa företagen var 

34 procent. När man skiljer ut de unga (18-40 år) 

bland dessa är andelen kvinnor ännu något större; 

36 procent.

Börsbolagens styrelser bestod 2019 till 34 procent 

av kvinnor, enligt Andra AP-fondens kvinnoindex.

I Almis styrelsekartläggning var andelen kvinnor 

bland styrelseledamöterna 19 procent.

I SCB:s jämställdhetsstatistik om entreprenörskap 

och företagande slutligen var andelen kvinnor 

bland styrelseledamöter i aktiebolag 24 procent. 

STYRELSELEDAMÖTER
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17 procent av styrelseordförandena i de stora 

kooperativa företagen  är kvinnor. 

Av styrelseordförandena i de nya kooperativa 

företagen är 29 procent kvinnor3. 

10 procent av de svenska börsbolagen har en 

kvinna som styrelseordförande, enligt Andra 

AP-fondens kvinnoindex. 

I Almis styrelsekartläggning har 12 procent av 

aktiebolagen en kvinna som ordförande.

SCB:s jämställdhetsstatistik slutligen säger att 

andelen kvinnor bland styrelseordförandena i 

aktiebolag är 15 procent.

STYRELSEORDFÖRANDE
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3 1 312 av de nya ekonomiska föreningarna har uppgett till Bolagsverket vem av 
styrelseledamöterna som är ordförande. 



En slutsats av statistiken som presenteras ovan 

är att det ser ut att finnas ett samband mellan 

företagsformen och graden av jämställd repre-

sentation på maktposter i ett företag. Kooperativa 

företag ser ut att genomgående ha bättre jäm-

ställdhet än andra företag, oavsett om man tittar 

på ledningsgrupper, vd:ar eller styrelser.

Över tid ser det också ut att ha skett en posi-

tiv utveckling när det handlar om de 100 största 

kooperativa företagen. I figuren nedan jämförs 

sju mått på kvinnorepresentation 2018 som med 

motsvarande två år tidigare4.

Bland de 100 största kooperativa företagen är 

kvinnorepresentationen i nästan alla avseenden 

högre 2018 än vad den var 2016. Men när det gäller 

vd samt ordförande så är den något lägre.

I de stora kooperativa företagens ledningsgrup-

per har kvinnor en representation som motsvarar 

deras andel av de anställda, 38 procent. Andelen 

företag med en ledningsgrupp som klarar det 

gängse kravet för jämställdhet – minst 40 procent 

kvinnor – ligger på samma nivå. Däremot är andelen 

vd:ar som är kvinnor betydligt lägre. 

I de stora kooperativa företagens styrelser är 

mansdominansen större. Endast tre av tio styrel-

seledamöter är kvinnor. Och det är en ungefär lika 

stor andel av styrelserna där minst 40 

FÖRETAGSFORM OCH JÄMSTÄLLDHET 
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4 Vi har inte möjlighet att göra motsvarande jämförelse när det gäller nya 
kooperativa företag.
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procent av ledamöterna är kvinnor. Endast en av 

sex styrelser i stora kooperativa företag har en 

ordförande som är kvinna. 

När det gäller de nya kooperativa företagen, alltså 

de ekonomiska föreningar som startat under 

perioden 2008 – 2018, kan vi se att det är en klart 

större andel kvinnor bland vd:ar än hos de stora.

 

Även bland styrelseledamöterna är kvinnorna fler 

i de nya kooperativa företagen. Och ytterligare 

något fler när vi tittar särskilt på dem som drivs av 

unga personer5. Andelen styrelser som består av 

minst 40 procent kvinnor är också tydligt större 

hos de nya. 

Den allra största skillnaden mellan de nya och de 

stora kooperativa företagen hittar vi när det handlar 

om ordförandeposten. Nästan var tredje av de nya 

har en kvinna som styrelseordförande, medan ett 

av sex av de största kooperativa företagen har det.

Hos börsbolagen är andelen kvinnor bland de an-

ställda nästan lika stor som i de stora kooperativa 

företagen, drygt en tredjedel. Men kvinnor är klart 

underrepresenterade i företagsledningarna, med 

en andel på 24 procent. Och det är bara hälften 

så många – ett av fem – av börsbolagen som av de 

stora kooperativa företagen som har uppnått 40 

procent kvinnor i ledningen. 

Allra sämst ser det ut på ordförande- och vd-pos-

terna i börsbolagen. I båda fallen är en av tio en 

kvinna. Samtliga andra typer av företag i kartlägg-

ningen – särskilt de kooperativa – har här större 

andelar kvinnor än börsbolagen.

Det är i styrelserna som börsbolagen har nått 

längst när det handlar om jämställd representa-

tion. Där är andelen kvinnor på en annan nivå än 

för de övriga måtten och lika som i de nya koope-

rativa företagen. Den är även klart högre än hos 

övriga aktiebolag.

I övriga aktiebolag är andelen kvinnor bland 

vd:arna något större än hos börsbolagen, men 

klart mindre än hos de kooperativa företagen. 

Tendensen är samtidigt att aktiebolag med högre 

omsättning och fler anställda skiljer sig mindre 

från börsbolagen.  

Samma tendens finns vad gäller styrelseledamöter, 

alltså att andelen kvinnor är mindre i större aktie-

bolag. Men här ligger de övriga aktiebolagen klart 

lägre än både börsbolagen och de kooperativa. På 

ordförandeposten har de övriga aktiebolagen en 

kvinna något oftare än börsbolagen, men långt 

mer sällan än de kooperativa företagen. 

5 Minst tre av styrelseledamöterna och suppleanterna är 18-40 år.
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