Hvem eier verden?
Tilstandsrapport, økonomisk likestilling i 2019

Vi er ikke i mål
Helt siden 1800-tallet har likestilling stått på
agendaen i ulik grad. Vi har kjempet for like
juridiske rettigheter, lik lønn for likt arbeid
og for flere kvinner i ledende stillinger. I 2019
er Norge et av verdens mest likestilte land.
Så, da bør vi vel kunne si oss fornøyde?

Ifølge mange indikatorer ser det riktignok
ganske bra ut. Lønnsforskjellene minsker, og
andelen som sparer er ganske lik mellom menn
og kvinner. Også ansvaret for økonomien er
ganske likt fordelt mellom kvinner og menn i
hjemmet.

Det er sant at vi har kommet langt. Likevel er
det fortsatt mange kamper å ta. Økonomisk
likestilling er en slik kamp. Her er forskjellene
fortsatt alt for store til at vi kan si oss fornøyde,
eller skylde på at det alltid har vært sånn.

Så hva er problemet egentlig?

Dette er problemet
•
•
•
•
•
•
•

«Norske menn har 134 milliarder mer i formue enn kvinner»
«Selv med lik lønn ville kvinner tjent 53 milliarder mindre enn menn»
«Av private aksjeverdier på Oslo Børs, eier menn nær 80%»
«Menn fikk 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner i 2018»
«Lønn og inntekt er ikke det samme – menn har mer av begge»
«86 % av alle dagens minstepensjonister er kvinner»
«81% av de som tjente over 1 million i fjor var menn»

Kapitalgapet må tettes raskere
For å tette det store gapet, må vi jobbe for å
endre strukturelle skjevheter så vel som de
mange små glippene. Vi trenger et kunnskapsløft om økonomi blant norske kvinner. Vi
trenger et likestillingsløft i hele økonomien. Og
vi trenger at flere kvinner får de verktøyene de
trenger for å ha en sterk, uavhengig personlig
økonomi – hele livet.

Skal vi tette dette gapet må kvinner
investere. Først og fremst i egen fremtid,
kunnskap og økonomi. Som enkeltpersoner kan
vi ikke godta at vi bare ikke vet nok. Som samfunn må vi tilrettelegge for å redusere skjevhetene, og som Norges største finanskonsern
må vi ta vår del av ansvaret.

Målstreken for økonomisk likeverd er fortsatt alt
for langt unna, og det går ikke raskt nok. Norge
trenger strukturelle endringer, slik at vi kan gi
kvinner de samme spillereglene som menn. Det
krever handling, endringsvilje og mot til å sette
tematikken på dagsorden.

I DNB jobber vi hver eneste dag for likestilling,
mangfold og for å redusere forskjeller blant
kvinner og menn – over hele landet. Det neste
året skal vi gjøre vårt for å komme et steg
nærmere målet, men vi trenger hjelp. Fra resten
av finansmiljøet og fra de som styrer landet.

Det store bildet
Hvorfor vi ikke er ferdig med å
snakke om økonomisk likestilling i 2019

«Norske menn har mer formue
enn kvinner»
Menn
3250
milliarder

Bruttoformue
•
•
•

Kvinner
2034
milliarder

Forskjell: 1216 milliarder
Kilde: SSB/Menon

•

Den norske befolkningens bruttoformue
er totalt 5284 milliarder.
Like mange menn og kvinner har
bruttoformue.
Av den totale bruttoformuen eier menn
62% og kvinner 38%.
I verdi har dermed norske menn 1216
milliarder mer i bruttoformue enn kvinner.
Dette tilsvarer omtrent et statsbudsjett.

«Norske menn har mer formue
enn kvinner»
Kvinner

46%

Nettoformue
•
•
•
•

Den norske befolkningens nettoformue er
1930 milliarder.
Omtrent like mange menn og kvinner i Norge
har nettoformue.
Av den totale nettoformuen eier menn 54% og
kvinner 46%.
I verdi har dermed norske menn 134 milliarder
mer i nettoformue enn kvinner.

Menn

54%

Forskjell: 134 milliarder
Kilde: SSB/Menon

«Menn har høyere
kapitalinntekt enn kvinner»
•
•
•
•
•
•
•

Kapitalinntekt defineres her som avkastningen på finansiell
sparing og er et resultat de spareformer man velger.
Den norske befolkningens samlede kapitalinntekter er 107,8
milliarder.
Like mange kvinner og menn har kapitalinntekt.
I verdi har menn 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner.
Av kapitalinntektene mottar menn 75 prosent og kvinner 25
prosent.
At kvinner velger å investere mindre av sin inntekt i aksjer utgjør en av de viktigste årsakene til forskjellen i kapitalinntekt.
På grunn av avviket i kapitalinntekt er det følgelig slik at selv
om menn og kvinner hadde hatt lik lønn ville kvinner tjent 53
milliarder mindre enn menn.

Forskjell: 53,4 milliarder
Kilde: SSB/Menon

34%
Kvinners andel av
menns kapitalinntekt

Lønn og inntekt er ikke det samme

•
•

•
•
•
•
•

Lønn og inntekt er ikke det samme – menn har mer av begge.
Lønn knytter seg til avlønning av arbeidsinnsats. Selv om
avstanden i dag er mindre enn tidligere har kvinner fortsatt kun
87% av mennenes månedslønn.
Menn har 153 milliarder kroner mer i lønn enn kvinner,
uavhengig av yrke, stilling og stillingsbrøk.
Dette betyr at kvinner har mindre penger å sette av til sparing
enn menn og beregningsgrunnlaget for pensjon blir lavere.
Brutto inntekt knytter seg både til lønn, næringsinntekter,
kapitalinntekter og trygder/pensjoner.
Menn har 353 milliarder mer i bruttoinntekt enn kvinner.
Kvinner har 69% av mennenes bruttoinntekt. Som viser en
større forskjell enn om vi ser på lønn isolert.

Kilde: SSB/Menon

87%
Kvinners andel av
menns månedslønn

69%

Kvinners andel av
menns bruttoinntekt

«Menn eier mer aksjer, har høyere
aksjeverdier...»
Aksjer og aksjeverdi
•

•
•

•

Over 70% av de private eide aksjene på
Oslo Børs eies av menn, og nær 80% av
verdiene.
Gjennomsnittskvinnen på børs investerer
lavere sum enn gjennomsnittsmannen gjør.
For kvinners porteføljer på børs, er den
verdimessige andelen i egenkapitalbevis
større enn blant menn.
Tradisjonelt velger kvinner lavere risiko og
er roligere investorer i urolige tider.

Kilde: Oslo Børs, VPS og SSB / Menon

Kvinner
20%

Menn
80%

«...og får mer aksjeutbytte»

Aksjeutbytte

Kvinner
11
milliarder

•

•

Menn
47,6
milliarder

Kilde: Oslo Børs, VPS og SSB / Menon

I fjor ble det utbetalt over 58 milliarder kroner i
aksjeutbytte av både noterte og unoterte aksjer,
fordelt på nær 369 000 personer.
Over 80% av utbyttet gikk til menn.

«Menn har mer banksparing, mer
fondssparing og flere spareavtaler i fond»
•

72%

•

Kvinners andel av
menns fondsparing

•
•

•

87%
Kvinners andel av
menns banksparing

Kilde: SSB /Menon

Flertallet i befolkningen opplever at de sparer. Men måten
menn og kvinner sparer på er noe ulik.
Mens kvinner er noe overrepresentert blant de som sparer på
sparekonto er menn overrepresentert blant aksjesparerne. Like
store andeler kvinner og menn sparer i fond. Dog er det flere
menn som har aksjefond.
Enkelt sagt kan vi si at kvinner sparer, mens menn investerer.
Kvinners gjennomsnittlige bankinnskudd som andel av menns
gjennomsnittlige bankinnskudd har vært økende over tid. I 2017
er dette tallet 87%.
Kvinners gjennomsnittlige innskudd i verdipapirfond som andel
av menns gjennomsnittlige innskudd i verdipapirfond var i 2017
72%, og har ligget relativt stabilt de siste årene.

«81% av de som tjente over
1 million i fjor var menn»
•
•
•
•
•

221 022 personer tjente 1 million kroner eller mer i 2017.
Av disse var 179 000 menn
og 42 000 kvinner.
«81% av de som tjente over 1
million i fjor var menn».
19% var kvinner.
Avstanden blir mindre, men
det går sakte .

Kvinner

19%

Menn

81%

Kilde: SSB /Menon

«Flere menn er gründere
og entreprenører»
Aksjeselskap og AS

Menn
80%

•
•
•

•

Kvinner
20%
Kilde: SSB /Menon

Kun 20% av alle aksjeselskap opprettes av kvinner.
Av 31 325 nyetablerte aksjeselskap i 2017 var kun
6187 etablert av kvinner.
Antall kvinner som etablerer AS har økt noe (2 751 i
2010 vs 6 187 i 2017). Men økningen er like stor blant
menn, slik at forholdstallet ligger stabilt.
Andelen kvinnelige etablerere av AS totalt sett har
ligget stabilt de siste årene, men vi ser dog et fallende tendens i kvinneandelen blant de yngste som
etablerer AS.

«Flere menn er gründere
og entreprenører»
Enkeltpersonsforetak

Kvinner

39%

•
•
•

Menn

61%

Kilde: SSB /Menon

Av 35 240 nyetablerte enkeltpersonsforetak i
2017 var andelen kvinner 39%.
Antallet kvinner som etablerer enkeltpersonsforetak har økt noe (9 996 i 2010 til 13 867).
Andelen kvinnelige etablerer av enkeltpersonsforetak har økt fra 34% i 2010 til 39% i 2017. Men
de siste tre årene har andelen ligget stabilt.

Pensjonister og
minstepensjonister
•
•
•

•

I Norge er det 941 645 alderspensjonister i dag.
141 905 av disse er minstepensjonister og av
disse er hele 86% kvinner.
Befolkningsframskrivinger (basert på SSBs
hovedalternativ) tyder på at pensjonister vil utgjøre en større andel av befolkningen fremover.
Årsaken til høy andel minstepensjonister blant
kvinner er historisk betinget. Utviklingen i kvinnelig yrkesdeltakelse tyder følgelig at andelen
som blir minstepensjonister vil fortsette å falle
særlig for kvinner. Netto forventes en reduksjon
i antall minstepensjonister de neste 20 år.

Kilde: NAV /Menon

Kvinner

86%

Av alle dagens
minstepensjonister

Lav opplevd økonomikunnskap
Menn: 56%
Kvinner: 70%

Andelen med lav
kunnskap om
kjøp av fond

Menn: 44%
Kvinner: 52%

Menn: 64%
Kvinner: 80%

Andelen med lav
kunnskap om smarte
sparealternativer

Andelen med lav
kunnskap om
kjøp av aksjer

Kilde: Befolkningsundersøkelse mai/juni 2019 – gjennomført av Ipsos på vegne av DNB

Blant begge kjønn er det generelt lav
opplevdkunnskap om sparing generelt
og i fond og aksjer spesielt. Mennene
opplever likevel egen kunnskap som
litt høyere enn kvinner opplever. Når
sparing går over i investering i mer
avanserte spareformer (fond og aksjer)
blir opplevd kunnskap særlig lav hos
kvinner.
Mennene synes også å stole mer på
selv når det kommer til økonomiske
beslutninger, mens kvinner i større
grad trenger å snakke med noen før de
tar viktige økonomiske beslutninger.

Våre tall viser en gjennomgående økonomisk skjevhet.
Kvinner eier konsekvent mindre enn menn. Noen
ganger er forskjellen liten, andre ganger enorm.
Men den går aldri motsatt vei.

Vi kaller dette
kapitalgapet

Definisjoner
Definisjoner
Bruttoformue: All skattepliktig real- og bruttofinanskapital
Nettoformue er bruttoformue hvor gjelden er trukket ut
Kapitalinntekt - smal definisjon:
Summen av renter på bankinnskudd og aksjeutbytte gevinst ved salg
av aksjer og verdipapirfond,mv
Kapitalinntekt – bred definisjon:
Renter på bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og
verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v.
Lønn: Månedslønn fra arbeidsgiver
Bruttoinntekt: Lønn, næringsinntekt, pensjoner og kapitalinntekter
Aksjer: Å ha aksjer i et selskap betyr at du eier en del av et selskap. Når ditt selskap blir mer verdt, blir dine
Fond: Å ha et aksjefond betyr at du eier mange forskjellig aksjer fra mange selskaper. Når selskapene blir
mer verdt, blir ditt fond mer verdt.

Kilder
Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken
•

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene (Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 – 2017)
•

•

Lønn (Månedslønn, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 2015 – 2018)
•

•

https://www.ssb.no/statbank/table/09293/
https://www.ssb.no/statbank/table/11418/

Aksjer og kapitalutdelinger (Pålydende aksjekapital, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs for personlige aksjonærer, etter alder og kjønn 2006 – 2018)
•

•

Skattestatistikk for personer (Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn)
•

•

https://www.ssb.no/statbank/table/06959/
https://www.ssb.no/statbank/table/05662/

Etablerere i næringslivet
•

https://www.ssb.no/statbank/table/09308

•

https://www.ssb.no/statbank/table/07359

Oslo Børs og VPS:
•

Antall aksjeeiere kvinner/menn
•

•

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Statistikk/AArsstatistikk/Aksjer/2017-Antall-aksjeeiere-kvinner-menn

VPS statistikk over norske privatpersoner som eier aksjer og egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs.
•

http://vpsinfo.manamind.com/sectorstats/personStatList.do?f=s&d=&p=&l=no&m=p

NAV - Alderspensjon:
•

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Pensjon+-+statistikk/Alderspensjon

Befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av DNB

Mer informasjon og statistikk:
www.huninvesterer.no
Kontakt:
DNBs pressetelefon: +47 95477993

