
Fakta om Styrelsekartläggningen 2022 på riksnivå  
 

• Rapporten i sin helhet finns på almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor.   
• Statistiken omfattar 109 605 aktiebolag. Av de företagen har 59 044 (54 procent) två eller 
fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är 
det främst de företagen som kommenteras i rapporten. Data har inhämtats från UC i januari 
månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.  
• Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjunde gången. Den första styrelsekartläggningen 
genomfördes 2013.   
• Mellan 2021 och 2022 har det tillkommit 1 302 styrelseplatser och 1 001 fler kvinnor. 
Kvoten mellan antalet nytillkomna platser och antalet kvinnor ligger på närmare 80 procent. 
Samtidigt ligger andelen kvinnor av totala antalet styrelseplatser kvar på samma nivå som 
förra året, 20 procent.  
• 16 procent av företagen har en jämställd styrelse. Det är en procentenhet mer än vid förra 
årets mätning.  
• 30 procent av företagen som har en jämställd styrelse har en kvinna på vd-posten. Samma 
siffra för hela populationen är 13 procent och ligger på samma nivå som 2021.  
• 36 procent av företagen som har en jämställd styrelse har en kvinna på ordförandeposten. 
Det är en procentenhet mer än förra året. Samma siffra för hela populationen är 14 procent. 
Även här en procentenhet mer än förra året.  
• 40 procent av de 59 044 företag som har två eller fler styrelseledamöter har minst en 
kvinna i styrelsen. Det är samma andel som 2021 och en ökning med fem procentenheter 
från 2013.   
• Hela styrelsekartläggningen finns på: almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor.    

  
Fakta om rapporten Könsfördelning i bolagsstyrelser: Del 2  

• Databasen som rapporten bygger på omfattar år 2016 till och med 2018 och 
sammanställdes av Statistiska centralbyrån (SCB). Databasen omfattar alla aktiva svenska 
aktiebolag under tidsperioden.   
• För statistiska analyser användes programvaran IBM SPSS där analyser genomförts för en 
databas innehållande totalt 96 090 företag.    
• Analyserna har gjorts på svenska aktiebolag med minst två ledamöter i styrelsen. Därtill 
tillämpas Almis kriterier för styrelsekartläggning, det vill säga att aktiebolag med minst fem 
anställda och/eller minst fem miljoner kronor i omsättning ingår i urvalet av företag ur 
datasetet.   
• Hela rapporten finns på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-89383.  
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