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Enligt Ownershift äger män ungefär dubbelt så mycket som kvinnor och
i linje med det är deras finansiella nettokapitalvinster på totalen ungefär
dubbelt så stora som kvinnornas. Men den här övergripande statistiken
återger inte hela bilden. Genom en fördjupad analys av förändringar i
finansiella nettokapitalvinster - fortsättningsvis benämnt endast kapitalvinster i Sverige under åren 2008-2019, samt SEB:s egna kunders sparoch investeringsbeteenden, finns det flera intressanta slutsatser att dra:
Under 2019 är medianvärdet för kapitalvinster 17
procent större bland kvinnor än bland män.
Under åren 2008-2019 har kvinnors mediankapitalvinster varit större än männens, förutom under år
2010 och 2015 (även om det exakta värdet fluktuerar en del över tid).
Generellt återfinns de största skillnaderna mellan
män och kvinnors mediankapitalvinster i åldersgrupperna 18-24 samt 25-34 år.

Kvinnor har generellt högre tillväxt i sitt sparande och
detta blir tydligare under kriser. Data både från SCB
och SEB från finanskrisen 2008 samt SEB data som
inkluderar börsraset våren 2020 tyder på det.
Under perioden 2008-2019 har kvinnors kapitalvinster mätt som medianvärde i snitt varit 38 procent
högre än männens. 2008 var dock skillnaderna
väldigt stora, och tittar man istället på perioden
2009-2019 är de genomsnittliga könsskillnaderna
11 procent
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Statistik från SEB

Enligt data från SCB har kvinnor i Sverige mellan
åren 2008 och 2019 på medianen haft större
kapitalvinster än män, undantaget åren 2010 och
2015. De senast kända siffrorna från 2019 visar att
mediankvinnans kapitalvinster är 17 procent större
än medianmannens. Däremot är det färre kvinnor
som har kapitalvinster – 43 procent kvinnor och 57
procent män. Dessutom har kvinnor generellt lägre
kapitalvinster än män med hänsyn till medelvärden
samt på totalen. Under 2019 var kvinnors andel av
de totala kapitalvinsterna i Sverige 26 procent. Även
mätt som medelvärde var kvinnors kapitalvinster
lägre än mäns.
Resultaten varierar också något mellan olika åldersgrupper. Om vi ser till totalsumman eller medelvärden
ser vi att det över tid är de allra äldsta samt de yngre
som kvinnorna som presterar bäst i förhållande till
män. Sett utifrån medianvärden syns samma typ av
trender - bland de yngre samt de allra äldsta dominerar kvinnor. Mellan 2012 och 2019 har det antingen
varit de som är 18- 24 eller 25-34 år som har haft
störst skillnader i medianvärden till kvinnornas fördel.
Det faktum att medianvärdena är större bland
kvinnor samtidigt som det totala beloppet och
medelvärden är större för män kan förklaras av att
det är männen som dominerar i toppen av distributionen – det vill säga bland de med störst kapitalvinster. I det här fallet är det även fler män än kvinnor
som har kapitalvinster, vilket också bidrar till dessa
skillnader. Skillnaderna i medianvärden tyder å andra
sidan på att de kvinnor som gör vinster i många fall
gör större vinster än män, vilket ger värdefull information om hur det ser ut bland den stora massan av
investerare med kapitalvinster - där kvinnornas andel
alltså ser större ut än männens.
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Data från SEB ger mer detaljerad information.
Statistiken visar att kvinnors sparande i fonder sedan
2011 är större än männens och att sparande på konto
närmar sig männens nivå, men att könsskillnaderna i
aktiehandel består över tid. Under perioden 2007
till och med de två första kvartalen under 2020 överträffar tillväxten i kvinnors sparande och investeringar männens i alla ålderskategorier förutom de som
är över 80 år. Störst skillnader finns i åldersgruppen
30-39 år där kvinnorna presterar dubbelt så bra som
männen i termer av genomsnittlig årlig tillväxttakt
under de nämnda åren.
Skillnader i tider av kris
Både statistik från SEB och SCB tyder på att kvinnor
har hanterat finansiella kriser bättre än män. 210303
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Data från SEB visar att kvinnor både under finanskrisen 2008 och under börsraset under våren 2020 har
förlorat mindre pengar än män. Exempelvis har både
kvinnor i åldersspannet 30-39 år presterat bättre än
män i samma ålder och även kvinnor födda på 40- och
50-talet har presterat bättre under finanskrisen samt
våren 2020.
Statistik från SCB visar i sin tur att kvinnors kapitalvinster på medianen under 2008 var 392 procent
större än männens, det vill säga nästan fem gånger
så stora. På totalen och i medel var 2007-2008
samt 2012-2014 de år när kvinnors kapitalvinster
var närmast männens.
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Troliga orsaker

Slutsats

Det faktum att det är färre kvinnor som har
kapitalvinster samt att deras vinster är mindre än
männens på totalen är inte oväntat givet de normer,
den samhällsstruktur och den historia som finns i
samhället. Över tid har kvinnor exempelvis inte haft
samma rättigheter som män när det gäller att få
tillgång till finansiella tjänster som till exempel att
ha ett bankkonto, förvalta kapital eller att ta lån.
Det är viktiga faktorer som i kombination med en
segregerad arbetsmarknad, skillnader i hushållsarbete, och sociala och professionella nätverk
samt beteenden interagerar och påverkar möjligheter till att skapa kapitalvinster.

Trots att det fortfarande är färre kvinnor än män
som investerar i aktier och har kapitalvinster så ökar
deras kapitalvinster på totalen, och på medianen
har kvinnors kapitalvinster passerat männens. Vi ser
också att kvinnors sparande och investeringar har
högre tillväxttakt än männens och att de hanterar
kriser, såsom finanskrisen 2008 samt börsraset våren
2020 bättre än män. Vår slutsats utifrån den här
analysen är att de kvinnor som sparar och investerar
gör det minst lika bra som män.

Det som är intressant med de resultat som belyses i
denna rapport är att kvinnor i Sverige på medianen
har högre kapitalvinster än män samt att de enligt
SEB-statistiken även har högre tillväxttakt på sina
investeringar. Det skulle kunna tyda på att de kvinnor
som har kapitalvinster generellt är bättre på att
investera än de män som har kapitalvinster. En möjlig
förklaring till det är att det finns skillnader i självförtroende mellan män och kvinnor. Kvinnor som har
tagit klivet och börjat investera kanske inte gjort det
förrän de känt sig tillräckligt trygga med att det klarar
av det. Med andra ord, om män generellt har högre
självförtroende än kvinnor, givet samma kompetens- och erfarenhetsnivå, skulle man kunna tänka
sig att de ger de sig in på marknaden tidigare än en
kvinna. De kvinnor som ger sig in på marknaden borde
då generellt ha ungefär samma tilltro till sin egen
förmåga som männen, men även generellt en högre
kompetens eller erfarenhetsnivå. Både det faktum
att det är färre kvinnor på totalen och att dessa
kvinnor generellt sett gör bättre ifrån sig skulle kunna
förklaras av ett sådant resonemang.
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Vi tror att genom investeringar i nya idéer, i företagande och genom att placera pengar i bolag genom
till exempel aktier har vi möjlighet att påverka
hur samhällsutvecklingen sker, både i närmiljön
men också i stort. Företagande, investeringar och
sparande ger oss också möjligheten att lämna dåliga
förhållanden. Det gäller såväl kärleksförhållanden
som relationer med en arbetsgivare. Att ha tillgång
till ett sparkapital ger även en autonomi och trygghet
genom livet. Det är dessutom så att de flesta som har
investerat pengar på börsen, i t.ex. fonder och aktier,
har tjänat på detta över tid. Historisk avkastning
är i sig inte någon garanti för avkastning framöver,
men med kontinuerliga investeringar, en långsiktig
sparhorisont och en viss spridning av investeringarna,
exempelvis över olika branscher eller länder, verkar
de flesta vara överens om att investeringar i fonder
eller aktier kommer att löna sig. Vi tror att det finns
fler kvinnor som har kompetensen, men kanske inte
självförtroendet, att ge sig in på aktiemarknaden.
Det finns alltså mycket potential där ute som inte
utnyttjas, framförallt bland kvinnor. Det i sin tur bidrar
till en ojämställd ekonomi.
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Definitioner – finansiella nettokapitalvinster
och kapitalinkomster:

Definitioner – totalsumma, medelvärde och
median av finansiella nettokapitalvinster:

Finansiella nettokapitalvinster är summan av
vinster minus förluster vid försäljning av aktier,
fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt
andelar i bolag. 210303 Rapport kvinnors och mäns
sparande 2008-2019

Totalen: Summan av alla vinster minus förluster
vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper,
övriga tillgångar samt andelar i bolag – för alla män
respektive kvinnor med finansiella nettokapitalvinster i Sverige under året.

Kapitalinkomster inkluderar räntor och utdelningar,
schablonintäkter, uthyrning av privatbostad, positiv
räntefördelning (företagare), kapitalvinster/förluster.
Kapitalvinster/förluster enligt kapitalinkomstdefinitionen inkluderar vinst vid viss skattefri vinst/förlust
som uppstår vid avyttring av andelar i fåmansbolag,
summan av vinster minus förluster vid försäljning
av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet (inkl.
återföring av uppskovsavdrag) samt finansiella nettokapitalvinster enligt definitionen ovan.

Medelvärdet: Medelvärdet beräknas som totalsumman för kvinnor (respektive män) delat på
antalet kvinnor (respektive män) som har haft en
finansiell kapitalvinst eller förlust under året.
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Medianvärdet:
Medianen är det mittersta värdet i gruppen (i detta
fallet bland kvinnor respektive män under året) då de
sorterats i stigande ordning efter värdet.

Ownershifts rapporter: https://www.ownershift.se/report
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