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Väljer få lika eller olika? 

En genomlysning av de största börsbolagens valberedningar 

Sammanfattning  
Inför årsstämmorna 2014 har en genomlysning genomförts av valberedningarnas 
sammansättning i 54 svenska företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Large Cap i 
Stockholm. Genomgången visar bland annat följande: 
 

• Stor överrepresentation av män 
• Närmare hälften av personerna är över 60 år 
• Fondernas representanter dominerar valberedningarna 

 

Den typiska valberedningen 
Den typiska valberedningen består av styrelseordföranden för det aktuella bolaget och 
de fyra röstmässigt största aktieägarna. I 33 av de 54 valberedningarna är styrelsens 
ordförande medlem av valberedningen. 
 
Tillsammans har valberedningarna på Large Cap-listan 250 platser/stolar. Dessa 
innehas av 150 personer. 24 personer representerar de fyra största ägarna där de 
sitter på sammanlagt 74 av de 250 stolarna.   
 
Ledamöter från de största ägarna: 135 av 250 stolar: 
 

 Personer Stolar Män Kvinnor 
Swedbank Robur fonder 8 28 5 3 
AMF 5 17 5 0 
Alecta 6 16 5 1 
SEB 5 13 5 0 
Investor  8   
Industrivärden  8   
Nordea  8   
Didner & Gerge Fonder  6   
Handelsbanken  6   
Melker Schörling AB  6   
AFA  5   
Skandia  4   
Investment AB Kinnevik  4   
Lundbergföretagen  3   
Fjärde AP-fonden  3   
Totalt  135   
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Fördelning mellan kön och ålder 
Av de 150 personer som innehar valberedningsstolarna är 126 män (84 %) och 24 
kvinnor (16 %).  
 
Fördelningen mellan kvinnor och män som är utsedda till ordförande i valberedningarna 
är 40 stycken män (74 %) och 14 är kvinnor (26 %). 
 
Närmare hälften av personerna i de redovisade valberedningarna är över 60 år. Det 
förkommer inte någon kvinna under 37 år, till skillnad från vad gäller männen. 
 

• 19 (14 %) personer är mellan 29-49år  
• 52 (38 %) personer är mellan 50-59år 
• 67 (48 %) personer är mellan 60-77år 

 
 

Ålder för män: Ålder för kvinnor: 
13 (11 %) personer mellan 29-49år    6 (29 %) personer mellan 37-49år 
41 (35 %) personer mellan 50-59år 11 (52 %) personer mellan 50-59år 
63 (54 %) personer mellan 60-77år    4 (19 %) personer mellan 60-70år 

 

Hur vi gick till väga 
Sammanställningen har tagits fram av Greatness PR och Women In Progress i syfte att få 
en bild av hur de största svenska börsbolagens valberedningar ser ut. Underlaget 
omfattar enbart offentligt publicerade uppgifter.  
 
54 av de 64 svenska företagen noterade på Nasdaq OMX Nordic Large Cap i Stockholm 
har genomlysts. De utländska bolagen har utelämnats då dessa omfattas av andra 
valberedningsprocedurer än de svenska börsnoterade bolagen.  
 
 
 
Stockholm i juni 2014 
 
Margareta Neld, Women In Progress 
Ann-Sofie Olsson, Greatness PR 
Monica Hedberg, Monica Hedberg Invest AB 
Eva Wetterdal, Organisation & Person 
 

 

 

 

Källor: Bolagens årsredovisningar och pressmeddelanden. Information från allabolag.se 
samt ratsit.se. Ägarnas rapporter och hemsidor.  


