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Denna rapport är en del i slutredovisningen för VINNOVAs regeringsuppdrag från 2007 
för att främja företagande bland kvinnor. I regeringens satsning ingår även 
Tillväxtverkets program ”Främja kvinnors företagande” och SCB:s statistiska analyser 
kring kvinnors företagande. 

Rapporten ingår som dokumentation på konferensen ”Kvinnors företagande – 
forskning, politik och praktik 2011”, som arrangeras i samarbete mellan VINNOVA och 
ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. 

 

 

Om VINNOVA 
VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom finansiering av 
behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. 

Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande 
tillväxtland. 

VINNOVAs insatser inom arbetslivsutveckling avser att förstärka näringslivets och den 
offentliga sektorns bidrag till hållbar tillväxt genom att tillvarata människan som aktör 
och skapande resurs. I fokus står innovationsprocesser, arbetsformer och 
ledningssystem som ökar svenska organisationers förmåga till långsiktig effektivitet, 
förnyelse och värdeskapande. Målet är global konkurrenskraft. 

VINNOVA har ända sedan starten aktivt arbetat med egna program för både forskning 
kring genus och jämställdhet, och att främja jämställdhet, genus och innovation. 
VINNOVA deltar i och leder även program för genus och jämställdhet tillsammans med 
andra forskningsfinansiärer. 

www.vinnova.se  

 

Om ESBRI 
ESBRI är ett fristående institut som arbetar med forskning, utbildning och 
kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Verksamheten är 
oberoende av ekonomiska och politiska intressen. 

ESBRI inledde ett samarbete med det amerikanska Diana-projektet 1999 och har under 
årens lopp stått som arrangör och medarrangör till ett flertal evenemang kring kvinnors 
företagande. Under 2011 uppmärksammade ESBRI speciellt frågor som rör kvinnors 
företagande i sin kunskapsspridning. 

www.esbri.se  
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Förord 

Endast en fjärdedel av alla företagare i Sverige är kvinnor och bland nyföretagare utgör 
kvinnorna en tredjedel. Könsfördelningen är också väldigt olika mellan olika branscher, 
där förutsättningarna för företagande kan skilja sig åt. 

För att stimulera till kvinnors företagande behövs kunskap om de entreprenörer som 
startar och driver företag, och under vilka villkor de arbetar i olika branscher och 
regioner. 

Med ökad kunskap om hur olika statliga och regionala företagsfrämjande insatser 
fungerar i praktiken, får vi bättre underlag för att utforma stödinsatser som främjar både 
kvinnors och mäns entreprenörskap och företagande. 

Kvinnors företagande har i liten utsträckning uppmärksammats inom 
entreprenörskapsforskningen. Entreprenörskap och företagande som begrepp är starkt 
manligt präglade. De områden eller branscher där kvinnor dominerar som företagare har 
inte varit i fokus. Forskningen inom området har sällan haft ett genusperspektiv. 

Forskning om kvinnors företagande med inriktning mot sysselsättning, tillväxt och 
lönsamhet saknas nästan helt. För att ge underlag till framtida policybeslut är det därför 
angeläget att forskningsfältet ”kvinnors företagande” breddas och konfronteras med nya 
frågeställningar, discipliner och teoribildningar. 

Därför har VINNOVA sedan 2008 finansierat tio forskningsprojekt om kvinnors 
företagande, som ett led i regeringens satsning på att främja företagande bland kvinnor. 
Målet var att förstärka och förnya forskningen om kvinnors företagande och 
entreprenörskap. 

Projekten belyser kvinnors företagande ur olika perspektiv och inom olika områden. 
Forskarna kommer från ett antal olika discipliner som företagsekonomi, 
nationalekonomi, statsvetenskap, historia och kulturgeografi. 

Det finns många institutionella och kulturella förklaringar till att kvinnor inte startar och 
driver företag i samma utsträckning som män. Forskningen visar att kvinnor, precis som 
män, uppvisar stora variationer i sitt företagande och som individer. Men kvinnor har 
ofta ett mer mångfacetterat förhållningssätt till sitt företagande, till motiven att starta 
företag och till vad de räknar som framgång. 

Institutionaliserade normer, föreställningar och traditioner har stor betydelse för 
kvinnligt företagande. Offentligt finansierade program för företagsfrämjande insatser 
har ofta utformats för att passa en traditionell industri. Därför har många 
kvinnodominerade branscher inte fått del av stödinsatserna. 

Kvinnor kan i många fall ha svårt att se sig själva som företagare, både på grund av brist 
på förebilder och på grund av omvärldens och egna förväntningar på vad en kvinna är 
och gör.  
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Forskningen visar att företagandet är relaterat till människors hela livssituation, vilket 
bland annat omfattar sociala nätverk, familje- och hemsituation, förebilder, samt till 
näringslivet och arbetslivet i stort. Innovationerna skapas ofta i det sammanhang där 
man har sin dagliga gärning. Tekniskt avancerade lösningar står inte alltid i förgrunden. 

Kvinnors och mäns livssituation skiljer sig ofta åt. Därför kan familjepolitiska, 
arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska regler och strukturer vara lika 
befogade att studera, och eventuellt förändra, som näringspolitiska åtgärder. Att 
regelverk är generella innebär inte att de påverkar kvinnor och män på samma sätt. 
Genom att problematisera regler och strukturer ur ett genusperspektiv kan vi få ökad 
kunskap om hur regelverk som inte låser fast normativa föreställningar om kvinnor och 
män skulle kunna utformas. 
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I välfärdsstatens skugga – Företagandets 
genuskaraktär 1950–2005 

Kvinnornas roll i den moderna familjen och därmed försörjningsbehovet 
har stor betydelse för företagandets utveckling. Den förändrade 
familjestrukturen kan leda till ett ändrat företagande. 

Kvinnornas utbildningsnivå har ökat stadigt sedan 1960, men allt fler 
välutbildade kvinnor har inte har samma möjligheter som män att göra 
karriär. Konserverande strukturer i statsförvaltning och industri kan leda 
till att fler kvinnor istället väljer att starta företag. 

Den globala ekonomin kan paradoxalt nog skapa nya förutsättningar för 
lokalt företagande inom servicenäringarna, när de unika förutsättningar 
som en geografisk plats har kan vara en konkurrensfördel. 

Få länder av liknande storlek som Sverige kan uppvisa samma höga koncentration av 
internationellt konkurrenskraftiga storföretag. Astra, LKAB, Stora, LM Ericson, Alfa 
Laval, SKF, Volvo, Saab, Electrolux, Asea, H&M och Ikea är alla exempel på det. 

Expansionen av de exportorienterade företagen har därför spelat en central roll i svensk 
ekonomi, från det industriella genombrottet till idag. Synen på företagande bygger till 
stor del på de långvariga framgångarna och erfarenheterna från dessa framgångsrika 
storföretag. 

Många småföretag 
I realiteten är dock den svenska företagssektorn under 1900-talet sinnebilden av 
småskalighet, platsberoende och produktion av varor och tjänster för en lokal eller 
regional marknad – det gäller inte minst kvinnors företagande. 

Ett tecken på detta är att 95 av 100 arbetsställen i Sverige idag har färre än 10 anställda. 
Ett annat kännetecken är att antalet företagare i relation till folkmängden inte har ökat 
sedan 1930. Antalet kvinnor (och män) som driver egna företag har istället minskat 
kraftigt under en lång period – för kvinnor mellan 1930 och 1970 och för män mellan 
1950 och 1980. Det är först under senare år som mäns och kvinnors företagande åter 
nått upp till 1930 års nivå. 

Tre inbördes beroende processer har format företagandets förutsättningar och 
genuskaraktär efter 1950: ekonomins internationalisering och den ekonomiska 
strukturens förändringar, välfärdstatens framväxt och konstruktion, samt företagandets 
försörjningskaraktär. 
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Efterkrigstidspolitiken gynnade storföretag 
Rationalisering, effektivisering och centralisering till större enheter har kännetecknat 
utvecklingen inom svensk ekonomi efter 1950. Det gäller flertalet branscher, från 
jordbruk till detaljhandel, industri och den finansiella sektorn. 

Den ekonomiska politiken i den svenska modellen efter 1945 gynnade huvudsakligen de 
exporterande storföretagen. Det ansågs nödvändigt för att klara konkurrensen på den 
internationella marknaden, men också för att skapa en tillväxt med utrymme för 
reallöneökning och en aktiv fördelningspolitik. 

I denna utveckling mötte särskilt områden som handel, service och tjänster, samt 
småskalig tillverkningsindustri snabbt ändrade förutsättningar, vilket drabbade kvinnors 
företagande hårt. Med kostnadspressen inom en alltmer globaliserad textilindustri blev 
exempelvis sömmerskan snabbt utkonkurrerad av massproducerad konfektion. På 
samma sätt kom de stora livsmedelskedjorna att bli hårda konkurrenter till mjölkaffärer 
och specerihandeln, båda branscher med en stor andel kvinnor. Utbyggnaden av den 
offentliga sektorns arbetsmarknad inom vård, skola och omsorg, samt förvaltning och 
administration av socialförsäkringssystemen gav samtidigt kvinnor lönearbete och en 
möjlighet att hitta trygghet i försörjningen från 1960-talets mitt. 

Här har regleringen av företagen relaterad till den svenska modellen – skatter, sociala 
trygghetssystem och så vidare – spelat roll både för inträdesvillkoren till marknaden och 
också inom vilka områden nya företag etableras. 

För det första är kvinnors företagande ofta kopplat till kvinnans traditionella roll i 
familjen. Kvinnors företagande ligger inom områden som kan ses som ett uttryck för en 
kommersialisering av kvinnliga kompetenser inom hemmet som omsorgsarbete, 
hushållsarbete och barnafödande.  

Välfärden kopplad till lönearbete, inte egenföretagande 
Välfärdspolitiken har gjort Sverige till ett relativt jämställt land, där både män och 
kvinnor är självförsörjande. Familjens betydelse som inkomsttrygghet har minskat och 
ersatts av olika former av samhällsstöd. 

Lagstiftning och andra regleringar har också format kvinnors rätt, att som individer få 
tillträde till olika verksamheter i samhället och hur villkoren för det oavlönade arbetet i 
familjen reglerats över tid. Att socialförsäkringssystemet i den svenska välfärdsstaten 
kopplats till lönearbetet, är en delförklaring till kvinnors val att försörja sig på 
lönearbete, snarare än som företagare. 

Det påverkade radikalt försörjningsalternativen för en generation män och kvinnor. Den 
snabba expansionen av högre utbildning och fler arbetstillfällen i den offentliga sektorn 
erbjöd ett säkrare alternativ till företagande – särskilt för kvinnor, som bär en stor del av 
ansvaret för barnens omsorg och uppfostran. 
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Systemet har också gjort det svårare nu än tidigare att växla mellan anställning och 
företagande. Slutsatsen av detta är att i ett historiskt perspektiv är ”företagerskan” en 
mer svårfångad och föränderlig person än företagaren, eftersom kvinnors företagande 
ofta återfinns i gränslandet mellan hushållets oavlönade arbete och marknaden. 

Flera faktorer påverkar kvinnors företagande 
Det är frestande att i första hand diskutera de negativa effekterna på kvinnors 
företagande utifrån att den offentliga sektorn trängt undan en privat tjänstesektor. Men 
andra faktorer har också haft stor betydelse, till exempel den tydliga 
könsarbetsdelningen både vertikalt och horisontellt – dvs. att män och kvinnor verkar 
inom olika branscher och på olika positioner inom samma bransch. Kvinnors 
företagande har varit koncentrerat till några få branscher, med stora inslag av 
egenskaper som tillskrivs kvinnor generellt är viktiga professionella kompetenser. 

Kvinnors företagande är också till sin karaktär oftare kopplat till vissa perioder i 
livscykeln och till den roll kvinnan har i familjen. Kvinnors företagande kan sägas 
bygga på att tillfredsställa försörjningsbehovet, snarare än strävan efter expansion; 
trygghet och stabilitet snarare än ekonomisk vinst. Detta har ibland setts som ett 
problem, särskilt i ekonomisk-politiska policytermer. 

I dag finns inga formella hinder för ett expansivt kvinnligt företagande. Däremot finns 
informella strukturer och förhållanden som påverkar kvinnors och mäns syn på vilket 
företagande som är möjligt och lämpligt från ett individ- eller familjeperspektiv. 

Vi saknar i dag en analys av vilka kvaliteter som finns och vilka kompetenser som har 
utvecklas i det gränsöverskridande och tillfälliga företagandet, som länge karaktäriserat 
kvinnors försörjningsbeteende. 

Saknas analys av vilka förutsättningar som krävs  
Dagens sociala och ekonomiska utveckling i övergången till ett tjänsteindustriellt 
samhälle domineras till stor del av ett ökande tryck på flexibilitet och rörlighet i 
ekonomin. Nya livsmönster, familjeformer och sociala behov växer fram och förändras. 

Hur kommer en flexibel kompetens – förmågan att röra sig mellan familj, anställning, 
egenförsörjning och företagande – att värderas i denna brytningstid? 

Kan det vara så att vi istället för att försöka göra detta företagande mer permanent till 
sin karaktär och mer tillväxtinriktat, ska undersöka vilka nya förutsättningar som bör 
skapas för att uppmuntra fler – både män och kvinnor – att utveckla den kompetensen? 

Kvinnors försörjning i gränslandet mellan marknad – stat – familj och den ideella 
sektorn/det civila samhället, är en konstant företeelse under hela 1900-talet. Det handlar 
om att öka förståelsen för hur försörjningen formaliseras och organiseras, som 
levebrödsföretag eller som kombinationsförsörjning mellan lönearbete och 
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egenförsörjning. Och hur detta kommer att påverkas av hur relationen mellan familj, stat 
och marknad långsiktigt kommer att utvecklas. 

Resultatet av dessa processer avgör om kvinnors företagande kan utvecklas till att bli en 
verkligt innovationshöjande och tillväxthöjande faktor i svensk ekonomi. 

Krävs mer kunskap om egenföretagandets betydelse för 
samhället 
Forskningsläget i dag karaktäriseras av en bristande kunskap om vilken betydelse 
egenföretagandet har för industrin, samhällsadministration och förvaltning, samt för vårt 
vardagsliv. Kommersialiseringen av allt fler områden gör att efterfrågan och behov av 
allt fler tjänster ökar. Med detta ökar också företagandet. 

En av de faktorer som är av stor betydelse för företagandets utveckling är kvinnornas 
roll i den moderna familjen och därmed försörjningsbehovet. Att kärnfamiljen i dag 
bara är en av en mängd olika familjebildningar påverkar givetvis kvinnornas 
försörjningsbeteende. Kommer den förändrade familjestrukturen att leda till ett ändrat 
företagande? 

En annan fråga är vad det betyder att kvinnornas utbildningsnivå ökat stadigt sedan 
1960. Men allt fler välutbildade kvinnor har inte har samma möjligheter som män att 
göra karriär. Kan den globala ekonomin paradoxalt nog skapa nya förutsättningar för 
lokalt företagande inom servicenäringarna, när de unika förutsättningar som en 
geografisk plats har kan vara en konkurrensfördel.?  

Företagandet under efterkrigstiden har formats av samspelet mellan stat och marknad. 
Det finns idag få ekonomisk-historiska jämförelser av företagandets utveckling inom 
olika välfärdsmodeller. Här skulle en jämförelse av de nordiska länderna efter 1950 
kunna ge oss viktiga kunskaper om relationerna mellan marknad och välfärdspolitik. 

Med tanke på den ökade betydelsen tjänster och service har haft de senaste decennierna 
borde det finnas goda möjligheter för kvinnors företagande att fungera som en 
språngbräda för individen, familjen och samhället. 

 

Lena Andersson-Skog, Professor, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet 

Thomas Pettersson, Fil Dr, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet 

Helén Strömberg, Fil Dr, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet 

Jonatan Svanlund, Fil Dr, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet 
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Förstärkt svensk välfärdsmodell bästa 
plattformen för att öka kvinnors företagande 

Studien jämför välfärdssystemens och politikens roll för kvinnors 
företagande i Sverige och USA – dels för att välfärdssystemen skiljer sig 
ganska markant, och dels för att kvinnors företagande i USA har ökat 
dramatiskt sedan tidigt 1970-tal och därför framhålls som en förebild. 

Studien visar att kvinnors företagande, eller brist på företagande, kan ses 
som ett svar på välfärdsstatens konstruktion snarare än som ett resultat av 
individuella företagaregenskaper eller statliga stödåtgärder. 

Studien visar vidare att stödåtgärder som sidoordnar kvinnor riskerar att 
befästa könsstereotyper. Tillväxtargumenten och jämställdhetsargumenten i 
stödprogrammen är inte nödvändigtvis förenliga. Om ekonomisk tillväxt är 
viktigast vore det kanske klokast att stödja företag med stor tillväxtpotential, 
oavsett vem som äger dem. 

Om man menar allvar med att vilja åstadkomma jämställdhet är det inte 
säkert att satsningar på kvinnors företagande är det mest effektiva. Varken 
företagande eller anställning har lett till ekonomisk eller annan jämställdhet 
mellan män och kvinnor. Sannolikt krävs att män tar större ansvar för det 
reproduktiva arbetet för att åstadkomma jämställdhet. 

Den svenska välfärdsmodellen bör förstärkas så att företagare omfattas av 
samma trygghet som anställda. Då skulle sannolikt ännu fler kvinnor satsa 
på eget företagande. 

Program för att öka kvinnors företagande finns på agendan i Sverige såväl som 
internationellt. Argumenten varierar – allt från ekonomisk tillväxt och nya jobb, till 
resursutnyttjande och till rättvisa och jämställdhet. 

Samtidigt är synen på vad kvinnor ska ägna sina dagar åt intimt förknippad med hur ett 
samhälle ser på statens respektive marknadens ansvar, på åtskillnaden mellan privat och 
offentligt och med hur man ser på individ och familj. 

Olika länders sätt att ordna sina välfärdssystem följer därefter, och dessa ger i sin tur 
olika förutsättningar för kvinnor och män att ordna sina liv. 

Det generella stödet för att starta företag i USA och Sverige är ganska lika. Sverige har 
Almi och Nyföretagarcentrum som ger information, affärsrådgivning, finansiering och 
tillhandahåller riskkapital. Ytterligare hjälp och stöd finns hos länsstyrelser, landsting, 
arbetsförmedlingar och kommuner, skatteverket och den lokala handelskammaren. 
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USA har ett rikstäckande nätverk av rådgivningscenter som tillhandahåller liknande 
tjänster. Det finns ett statligt lånegarantiprogram och ett frivilligt mentorsprogram. 
Dessutom finns även där handelskammare och liknande organisationer. 

Särskilt stöd för kvinnors företagande är både lika och olika. I Sverige finns 
resurscentra för kvinnor, statligt initierade 1994, men som nu drivs i ideell regi med 
endast en liten statlig delfinansiering. De fokuserar på jämställdhet inom det regionala 
tillväxtarbetet, men har kommit att arbeta mycket mot att stödja företagande. 

Det särskilda programmet med kvinnliga affärsrådgivare till kvinnor har integrerats i 
ordinarie stödverksamhet, då utvärderingar visade att sidoordning tenderade till 
underordning. 

Sedan 2007 finns programmet Främja kvinnors företagande med bred aktivitet: från 
affärsutvecklings- och ägarskiftesprogram till ambassadörer och pristävlingar. 
Programmet är inte uttalat jämställdhetspolitiskt, utan motiveras med tillväxtargument; 
kvinnor anses utgöra en outnyttjad resurs. 

USA satsar på socialpolitik istället för stimulanssystem 
I USA inrättades en myndighet för kvinnors företagande 1979. Det skapades särskilda 
lån för kvinnor och man beslutade att en viss del av offentlig upphandling skulle ges till 
kvinnors företag. 1988 tillkom ett program för att stödja Women’s Business Centers 
över hela landet, som ett system parallellt till de ordinarie rådgivningscentren. Mot 
delfinansiering från staten åtar sig dessa att särskilt hjälpa ekonomiskt och socialt 
missgynnade kvinnor till egenförsörjning. 

I realiteten rör det sig ofta om icke-vita, ensamstående mödrar. Sett med svenska ögon 
är detta ett alternativ till arbetsmarknadsutbildning eller försörjningsstöd snarare än en 
satsning på växande företag. Programmet riskerar också att stigmatisera kvinnor som en 
svagare sort, med särskilda hjälpbehov. 

I jämförelse har alltså USA knappast ett skarpare stimulanssystem än Sverige och deras 
rådgivningscenter för kvinnor kan snarast ses som socialpolitik. 

Statligt helhetsansvar i Sverige 
Den svenska välfärdsmodellen karaktäriseras av att staten tar ett helhetsansvar för alla 
medborgares välfärd. Det finns ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem, 
arbetslöshetsförsäkring, och socialbidrag, men staten tar också ansvar för barn och 
gamla, med generella barnbidrag, barnomsorg, skolor och universitet, allmän hälso- och 
sjukvård, föräldraförsäkring och äldreomsorg. 

För kvinnor har systemet inneburit sysselsättningsmöjligheter i en snabbt växande 
offentlig sektor – kvinnors förvärvsfrekvens är nästan lika hög som mäns – men det har 
också lett till en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Vår välfärdsstat har 
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karakteriserats som ”den kvinnovänliga staten”. Kvinnor i Sverige har använt staten och 
det parlamentariska systemet för att verka för reformer som gynnar jämställdhet, s.k. 
statsfeminism. 

Marknadsmekanismer styr i USA 
Det amerikanska systemet förlitar sig på att marknadsmekanismerna skapar välfärd för 
befolkningen. Offentligt finansierad sjukvård och barnomsorg är dåligt utbyggd, och 
privata alternativ är dyra. USA har endast 6 till 12 veckors lagstadgad, och obetald 
mammaledighet. Det finns både offentliga och privata skolor och universitet, men de är 
starkt segregerande – bättre bemedlade väljer de privata. 

USAs arbetsgivare håller i regel med sjukförsäkring och pensionsförsäkringar, och de 
kan variera rejält, alternativt inte finnas alls. Det finns ett statligt välfärdssystem, men 
bara för dem som absolut inte klarar sig på marknadens villkor. Nivåerna år låga, 
behovsprövade och till för de allra fattigaste, ofta ensamma mödrar. Amerikanska 
kvinnorörelser har till skillnad från i Sverige varit misstänksamma mot staten och 
försökt påverka sina liv utanför politiken, och ännu idag har den amerikanska 
kongressen endast 17 procent kvinnor och politiken har mycket få statsfeministiska 
inslag. 

Alternativ till deltidsanställning 
Eftersom det även i USA krävs två inkomster för att försörja en familj, kan kvinnors 
företagande i USA delvis förklaras som ett svar på brister i barn- och äldreomsorg. 
Kvinnor kombinerar omsorg och företagande genom att starta ett företag som drivs 
hemifrån – ett så kallat life-style företag. 

Forskning om tidsanvändning i USA visar att kvinnor med eget företagande ägnar 
mycket mer tid åt hem och barn, än kvinnor med en anställning. Ett sådant företag har 
sannolikt inte samma tillväxtpotential som om ägaren kan satsa på företaget på heltid, 
utan utgör närmast ett alternativ till deltidsanställning. 

Sverige gynnar anställning framför företagande 
Det svenska systemet, å andra sidan, gynnar anställning framför företagande. 
Föräldrapenningen är knuten till en stadig arbetsinkomst, och det är enklare att ta 
föräldraledigt eller ledigt för vård av sjukt barn från en anställning än från sitt eget 
företag. Tillgången till subventionerad barnomsorg gör det möjligt att återgå till 
anställning efter föräldraledighet. 

Följaktligen borde det vara naturligt att många fler kvinnor väljer företagande i USA än 
i Sverige, men siffrorna talar ett annat språk. Under 2000-talet har andelen företag i 
USA som ägs av kvinnor legat runt 28 procent. I Sverige har siffran länge legat runt 25 
procent, men ökar långsamt. Uppfattningen om de särskilt företagsamma 
amerikanskorna kommer från det faktum att de 1972 utgjorde endast 4,6 procent, så 
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ökningen har varit dramatisk, men från en nivå som var mycket lägre än den någonsin 
varit i Sverige. 

Antidiskrimineringslagstiftning gjorde företagande möjligt i USA 
Den stora ökningen i USA tog fart 1974 då långivare förbjöds att diskriminera på grund 
av kön. Det förstärktes 1988 då delstaterna förbjöds att ha lagar som krävde makes eller 
manlig släktings underskrift för att en kvinna skulle få ta ett lån. Det är alltså 
antidiskrimineringslagstiftning snarare än stödåtgärder som gjort företagande möjligt. 

Vidare är eget företagande ett arbetsmarknadsbeteende. I båda länderna har kvinnor trätt 
in på arbetsmarknaden under efterkrigstiden, även om de gjorde det något eller några 
årtionden senare i USA än i Sverige. 

Medan det i Sverige fanns en stor efterfrågan på arbetskraft i den snabbt expanderande 
offentliga sektorn saknades motsvarande möjlighet i USA, vilket kan ha gjort att fler 
amerikanskor valde företagande i stället. Dessutom saknas det i USA en analys av vilka 
kvinnor som står bakom den snabba ökningen. 

Kvinnor är inte en homogen grupp. Ökningen kan delvis hänföras till invandring i 
kombination med ett välfärdssystem med starkt begränsad arbetslöshetsersättning. 
Uppgifter visar att ungefär tre fjärdedelar av kvinnors nyföretagande bland etniska 
minoriteter är nyanlända invandrares. 

Myt att amerikanska kvinnor är mer företagsamma än svenska 
Att amerikanska kvinnor skulle vara mer företagsamma än de svenska är med andra ord 
en myt – företagsamheten är ett resultat av en annorlunda arbetsmarknadsstruktur och 
ett annorlunda välfärdssystem. Eftersom svenska kvinnors företagande är nästan lika 
frekvent trots ett system som gynnar anställning kan man till och med hävda att 
svenskorna är de mest företagsamma. 

Studien tyder på att kvinnors företagande, eller brist på företagande, kan ses som ett 
svar på välfärdsstatens konstruktion snarare än som ett resultat av individuella 
företagaregenskaper eller statliga stödåtgärder. 

Den visar också att rättvisa regler är en grundförutsättning för att kvinnor skall ha 
samma chanser som män att starta företag. Studien visar vidare att stödåtgärder som 
sidoordnar kvinnor riskerar att befästa könsstereotyper. I grunden har nyföretagare 
samma behov av stöd och kunskap, oavsett kön. Åtgärder för ökat genusmedvetande i 
ordinarie stödstrukturer framstår därför som den allra viktigaste åtgärden. 

Vidare är glidningen mellan tillväxtargument och jämställdhetsargument i 
stödprogrammen olycklig. De är inte nödvändigtvis förenliga. Om ekonomisk tillväxt är 
viktigast vore det kanske klokast att stödja företag med stor tillväxtpotential, oavsett 
vem som äger dem. 
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Om man å andra sidan menar allvar med att vilja åstadkomma jämställdhet är det inte 
säkert att satsningar på kvinnors företagande är det mest effektiva. Varken företagande 
eller anställning har lett till ekonomisk eller annan jämställdhet mellan män och 
kvinnor. 

I båda länderna finns kvinnor i branscher med låga vinstmarginaler, i båda länderna 
tjänar kvinnor ungefär 80 procent av vad män tjänar, och i båda länderna gör kvinnorna 
mest av det obetalda hemarbetet. Varken marknadskrafterna eller välfärdsstaten har 
lyckats ändra på detta. Det krävs sannolikt åtgärder inriktade på att öka mäns 
reproduktiva arbete, som exempelvis kvoterad föräldraförsäkring, för att på allvar 
påverka genusordningen. 

Slutligen bör vi värna den svenska välfärdsmodellen. Den ger unika möjligheter för 
kvinnor att delta i arbete och näringsliv på samma villkor som män. Företagare är precis 
lika beroende av fungerande barnomsorg, sjukförsäkring och föräldraförsäkring som 
anställda. Om något, så bör modellen förstärkas så att företagare omfattas av samma 
trygghet som anställda. Då skulle sannolikt ännu fler kvinnor satsa på eget företagande. 

 

Helene Ahl, professor, Högskolan i Jönköping 
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Kvinnors företagande i spåren av den 
offentliga sektorns omvandling 

Projektet ”Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns 
omvandling” tar, som framgår av namnet, sin utgångspunkt i den offentliga 
sektorns omvandling och vilka effekter det får på kvinnors företagande. 

Både i politiken och i den allmänna debatten förväntas att de pågående 
förändringarna ska leda till en påtaglig ökning av kvinnors absoluta och 
relativa företagande. Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare för 
kvinnor, där kvinnodominansen är särskilt markant i de så kallade 
välfärdssektorerna. Dessutom är det är mycket vanligt att starta eget i sitt 
gamla yrke.  

Sammantaget leder detta till att kvinnors företagande förväntas få en starkt 
skjuts av det som pågår inom sektorn. 

Projektets delstudier visar sammantaget  att flera kvinnor som företagare 
inte är alla problems lösning. Beslutsfattare måste välja vad som är mest 
angeläget – att stimulera kvinnor som företagare, eller att stimulera privat 
företagande, eller att stimulera lokalt företagande, eller att stimulera 
entreprenörskap bland kvinnor, lokalt eller i samhället. 

Inom projektet genomförs en kvantitativ studie av förändringar i företagsbeståndet inom 
kvinnodominerade branscher och delbranscher. Bland de frågor som ställs är: Var ser vi 
ett ökat kvinnligt företagande och var bevittnar vi en eventuell maskulinisering? Och 
hur sker eventuella maskuliniserings- och oligopoliseringsprocesser på de olika 
marknaderna? 

Större systematiska kvalitativa studier har gjorts av tre olika sektorer: veterinärsektorn, 
omsorgssektorn och hälsosektorn. Därutöver har mindre studier gjorts av enskilda 
företag och företagare. 

Veterinäryrket i stark genusförändring 
Veterinär är ett historiskt sett intressant yrke, som gått från att vara det lägsta av alla till 
att bli en professionsutbildning, totalt dominerad av män, utvecklad i samverkan med 
modernäringen – det vill säga jord- och skogsbruket. Veterinäryrket tycks nu, återigen, 
vara i en stark förändring. Yrket utmärks idag bland annat av att kvinnor utgör en 
majoritet av de som antas till utbildningarna. Det sker i en så hög grad att det skapat oro 
och krav på kvotering av män bland de sökande. 
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Veterinärernas arbete har också förändrats både genom att de djur som är ”patienterna” 
blivit flera och av andra arter än tidigare. Antalet djur som tillhör jordbrukssektorn har 
minskat men djur som tillhör andra sektorer, inklusive fritidssektorn har ökat. Smådjur 
är numera en stor delbransch. 

Veterinärer har av tradition arbetat både i offentlig och privat sektor. Kan vi till de 
pågående förändringarna också lägga en som rör förändring bland företag och 
företagare? Och har denna förändring genusdimensioner? 

Äldreomsorgen fortfarande kvinnodominerad 
Inom projektet har flera studier gjorts om omsorgen, en av arbetsmarknadens största och 
mest kvinnodominerade område. Äldreomsorgen är en kommunal angelägenhet. I 
samband med introduktionen av så kallat Eget-Val-i äldreomsorgen i en relativt stor 
kommun gjordes en kartläggning och analys av de företag och organisationer som 
utförde hemtjänsten. Den visar att de stora vinnarna var stora internationella företag. 

Studien gjordes i nära samarbete med forskare som studerade efterfrågesidan, det vill 
säga de som fick hemtjänsten. Den inkluderade också verksamheter som på olika sätt 
var involverade i att förverkliga Eget-Val-konceptet, som Äldrelotsar. 

För den som hoppades på att modellen skulle bli ett genombrott för kvinnors 
företagande, eller för små, lokala, företag, var utfallet en besvikelse. 

Omsorgen kopplas i dagligt tal ofta ihop med vården, trots att den sistnämnda har 
landstingen som huvudman. Flera program för att öka det privata företagandet både 
inom vård och omsorg, har genomförts runt om i landet. I Region Skåne infördes tidigt 
vårdvalssystem. I regionen fanns 2318 företag 2008, som levererade vård och 
omsorgstjänster inom vård- och omsorgstjänster finansierade av region/landsting, vård 
och omsorgstjänster som kommuner ansvarar för och finansierar (hemtjänst, 
äldreboende, LSS, etc.) och komplementära tjänster, som köps av privatpersoner t ex 
sjukgymnastik, psykoterapi, homeopati, etc. 

Av dessa företag genomfördes telefonintervjuer med 202 företag, i syfte att förstå deras 
storlek, inriktning, marknadsposition och villkor i övrigt. 

Utfallen vara desamma som i Eget-Val-studien. Kvinnors företagande tycks inte ha ökat 
andelsmässigt om än ibland vad gäller antalet. 

Resultaten utmanar etablerade tänkesätt 
Resultaten i de hittills genomförda studierna utmanar etablerade sätt att tala och tänka 
om kvinnors (bristande) entreprenörskap och innovationsförmåga. I studierna har 
lokaliserats innovationer av olika slag, exempelvis organisatoriska, marknadsmässiga 
och kombinationer av försörjningskällor. En del av detta ligger nära socialt och 
samhälleligt entreprenörskap, vilket ofta lyfts fram i den dagliga debatten som ett 
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växande fenomen. En av projektets slutsatser är att den sociala etiketten passar på 
verksamheter av många olika slag och i många olika organisatoriska former. 

Alla delstudier i projektet kommer att få implikationer som kan omsättas till praktisk 
politik. Redan nu har policyrekommendationer kunnat formuleras utifrån den studie 
som gjorts av Eget-Val-genomförandet. 

En viktig sådan är att beslutsfattare måste välja mellan alla de positiva förväntningar 
som kan tänkas följa på ett ökat företagande bland kvinnor i anslutning till den 
offentliga sektorns omvandling. Beslutsfattare måste välja vad som är mest angeläget 

• Att stimulera kvinnor som företagare, eller att stimulera privat företagande 
• Att stimulera kvinnor som företagare, eller att stimulera lokalt företagande 
• Att stimulera kvinnor som företagare, eller att stimulera kvinnors entreprenörskap. 
• Att stimulera kvinnors entreprenörskap, eller att stimulera entreprenörskap i privat 

sektor 
Man måste välja mellan flera önskvärda mål eftersom entreprenörskap kan finnas i alla 
typer av organisationer, men alla företagare är inte entreprenöriella. Och privata företag 
kan vara både nationella och internationella och ingalunda alltid ägda och ledda av 
kvinnor. 

Uppmaningen att analysera mål och att välja, riktas framförallt till de kommuner och 
landsting som genomför förändringar av utförandet. 

Den generella slutsatsen är att flera kvinnor som företagare löser inte alla problem. Att 
utveckla goda förutsättningar för kvinnors företagande kräver eftertanke och ett flertal 
kontextspecifika överväganden. 

 

Elisabeth Sundin, professor, Linköpings universitet 

Jenny Appelkvist, doktorand,  Linköpings universitet. 

Birgitta Sköld, doktorand,  Linköpings universitet.  

Malin Tillmar, docent,  Linköpings universitet. 
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Företagare på lika villkor – arbetsvillkor och 
familjeförhållanden för företagande kvinnor 

Andelen kvinnor bland egenföretagarna är betydligt lägre än för män. En 
orsak är att den omfattande svenska föräldraförsäkringen underlättar att 
förena ett reguljärt lönearbete med fungerande hushåll och familjeliv. Den 
möjliggör dels en relativt lång sammanhängande betald ledighet vid 
barnens födelse, dels tillåter den ett flexibelt uttag där deltidsarbete kan 
kombineras med föräldraledigheten upp till det barnet fyllt åtta år. Det är 
svårt för kvinnor att kombinera företagande med familjebildning, då 
barnafödande fördröjer företagsstarten jämfört med männen. 

Om det politiska målet är att öka kvinnors företagande i Sverige bör 
policyåtgärder i huvudsak inriktas mot åtgärder som harmoniserar 
socialförsäkringsvillkoren mellan företagare och anställda. 

I Sverige är kvinnornas arbetskraftsdeltagande relativt högt. Samtidigt är andelen 
kvinnor bland egenföretagarna betydligt lägre (28 %). Vi har ställt frågan om detta beror 
på att kvinnor upplever det svårt att vara företagare samtidigt som de bildar familj och 
skaffar barn. Eller kan det vara så att företagandet kan vara ett sätt att nå mer flexibla 
arbetstider och därmed behålla kontakten med arbetslivet under småbarnsåren? 

Vi har med hjälp av SCB frågat sysselsatta män och kvinnor, som antingen har en 
anställning eller är företagare, hur de upplever sina arbetsvillkor och sin 
familjesituation. Sammanlagt sände vi skriftliga enkäter till 10 000 kvinnor och män. På 
det sättet har vi kunnat jämföra företagande kvinnor med kvinnor som har en vanlig 
anställning, samtidigt som vi har kunnat jämföra företagande kvinnor och män. 

Beslutet att starta företag påverkas av beslutet att skaffa barn 
Det är svårt för kvinnor att kombinera företagandet med familjebildning, då 
barnafödande fördröjer företagsstarten jämfört med männen. Oftast föregås ett 
heltidsföretagande av en vanlig anställning, både för män och för kvinnor. Om valet står 
mellan fortsatt anställning eller nyföretagande när det finns småbarn i hushållet, verkar 
anställning oftare vara det bästa alternativet för kvinnor. 

Företagande kvinnor tar dessutom inte ett större ansvar för barnen i hemmet än anställda 
kvinnor.  När vi frågar kvinnor som har en partner om de har ett jämställt ansvar för 
hushållet, visar det sig att kvinnliga företagare i större utsträckning upplever en 
jämställd arbetsfördelning än anställda kvinnor. Detta beror på att jämställdheten i stor 
utsträckning påverkas av mannens sysselsättning. Anställda kvinnor som har en man 
som är företagare upplever i mindre omfattning en jämställd arbetsdelning i hushållet. 
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Man skulle även förvänta sig att företagande kvinnor som har småbarn utnyttjar 
företagandets ofta oreglerade och mer flexibla arbetstider för att minska sin arbetstid 
under småbarnsåren. När vi jämför den isolerade effekten av att det finns småbarn i 
hushållet visar det sig att det inte finns någon signifikant skillnad mellan minskningen 
av arbetstiden för anställda och företagande kvinnor. Inte heller ökar företagande 
kvinnor sin tid i hushållet och de arbetsuppgifter som finns där (matlagning, städning, 
omsorg, etc.) mer än anställda kvinnor. 

Vår slutsats är därför att kvinnors företagande i allmänhet är inte en strategi för att lösa 
”livspusslet”. Vi tror att en viktig förklaring är att vanligt lönearbete skapar tillräcklig 
flexibilitet och möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv. Andelen kvinnor som 
arbetar deltid är högt och de arbetar i större utsträckning inom den offentliga sektorn. 

Fortfarande använder kvinnor föräldraförsäkringen i större utsträckning än män. 
Företagandet innebär i genomsnitt längre arbetstider och i genomsnitt lägre inkomster, 
vilket gör att lönearbete förefaller vara ett bättre alternativ för kvinnor i fertil ålder. 

Flexibla arbetstider, balansera arbete och familj, arbeta 
hemifrån är drivkrafter 
Vi har emellertid kunnat se att bland de kvinnor som har blivit företagare och för 
närvarande har företagandet som huvudsaklig sysselsättning är drivkrafterna bakom 
företagandet i större grad relaterat till att kombinera arbetsliv och familjeliv, än för de 
företagande männen: En större andel av de företagande kvinnorna angav att de blev 
företagare därför att de ville ha möjlighet till flexibla arbetstider, att de ville ha 
möjlighet att balansera arbete och familj, och att de ville ha möjlighet att arbeta 
hemifrån. 

När det fanns barn i hushållet ökade skillnaden mellan kvinnor och män, som angav 
dessa drivkrafter bakom deras företagande. Vi kan alltså konstatera att drivkrafterna 
bakom befintligt företagande i stor utsträckning påverkas av kvinnornas 
familjesituation. 

Kvinnor verkar alltså i större utsträckning än männen ha blivit företagare därför att det 
har varit möjligt att förena med familjelivet. Detta resultat är inte förvånande med tanke 
på att den svenska arbetsmarknaden överlag visar på en tydlig uppdelning mellan vilka 
yrken och arbetsuppgifter som kvinnor och män väljer. Många kvinnor återfinns i den 
offentliga sektorn, vilket delvis är en följd av möjligheten att ha flexibla arbetstider och 
balansera arbete och familj. Kvinnors företagande verkar alltså inte särskilja sig från 
vanliga anställningar i detta avseende. 
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Svenska föräldraförsäkringen förenklar familjebildning och 
lönearbete 
En orsak till att reguljärt lönearbete uppfattas som tillräckligt förenligt med fungerande 
hushåll och familjeliv kan vara den omfattande svenska föräldraförsäkringen. Den 
möjliggör dels en relativt lång sammanhängande betald ledighet vid barnens födelse, 
dels tillåter den ett flexibelt uttag där deltidsarbete kan kombineras med 
föräldraledigheten upp till det barnet fyllt åtta år. 

Dessa villkor kan skapa utrymme för en tillräcklig flexibilitet för anställda, som leder 
till att företagandet inte utgör en strategi för att kombinera arbetsliv och familjeliv. Det 
faktum att småbarn inte påverkar arbetsdelningen på systematiskt olika sätt för kvinnor 
som är företagare och de som har en anställning, indikerar att kvinnors företagande 
drivs av andra orsaker än ökad flexibilitet i arbetstid och arbetsinnehåll. 

Det är möjligt att detta ”uteblivna tvång” delvis kan förklara den lägre andelen 
företagande kvinnor i Sverige jämfört med exempelvis USA eller Storbritannien. 
Kvinnors företagande i Sverige tycks därför i detta avseende mer effektivt ur ett tillväxt- 
och resursallokeringsperspektiv. 

Harmonisera socialförsäkringsvillkoren mellan företagare och 
anställda 
Om det politiska målet är att öka kvinnors företagande i Sverige bör policyåtgärder i 
huvudsak inriktas mot åtgärder som harmoniserar socialförsäkringsvillkoren mellan 
företagare och anställda. 

De reformer av socialförsäkringssystemen som trädde i kraft den 1 juli 2010 framstår 
därför som viktiga. Förändringarna omfattar såväl sjukförsäkring som 
arbetslöshetsförsäkring och föräldraförsäkring och avser att skapa klara och 
förutsägbara regler och villkor samt en större säkerhet för egenföretagarna. 

Enligt vår uppfattning kan denna typ av förändringar i socialförsäkringssystemet 
underlätta och främja övergången från anställning till företagande och även påverka 
egenföretagarnas välbefinnande. 

 

Professor Dominique Anxo, Centrum för Arbetsmarknadspolitisk Forskning (CAFO), 
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet 

Thomas Ericson, Centrum för Arbetsmarknadspolitisk Forskning (CAFO), 
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet 

Andreas Mångs, Centrum för Arbetsmarknadspolitisk Forskning (CAFO), 
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Oftare satsningar på kvinnor än med kvinnor 

Får företagande kvinnor vara med när EU:s partnerskap i regionala fonden 
(ERUF) fördelar 8,4 miljarder under 2007-2013? 

Företagande kvinnor är nästan osynliga som deltagare, oavsett om det är i 
partnerskap, i övervakningskommittéer, i projektplanering och ledning, 
eller som objekt för olika satsningar. I praktiken fungerar idealet om 
partnerskap som ett innovativt möte mellan olika sfärer dåligt. 

Ett hinder är näringslivets ovilja att delta, liksom en krånglig och 
byråkratisk process vid projektplanering och avsaknad på strategiska 
allianser mellan kvinnor på elitnivå. 

Kvinnor som nyföretagare får större utrymme än utvecklingspotentialen 
inom de branscher där kvinnor faktiskt bedriver företag. Kvinnor framhålls 
ofta som en grupp potentiella företagare, men mycket litet framkommer om 
kvinnors villkor, drivkrafter och intressen som verkliga företagare. 

Motiven till varför satsningar på kvinnors företagande ska göras tycks 
handla om att ett växande näringsliv gynnar regionen och att satsningar på 
kvinnors företagande är en jämställdhetsfråga. Möjligheter att ta del av 
EU-medlen för kvinnor med etablerade företag tycks uppstå i mindre 
projekt via lokalt nätverkande, när erfarenhet av EU-byråkratin finns eller 
via en genusmedveten projektentreprenör inom stora projekt. 

Är kvinnors företagande lösningen på det mesta? På avfolkning, storstadsförnyelse, 
innovationer, egenförsörjning, tillväxt eller ökat nyföretagande? 

Kvinnan som företagare dyker upp överallt. Hon återkommer, mer eller mindre 
utförligt, i policydokument och program på olika nivåer. På internationell, europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå finns formuleringar om hur viktigt det är med 
kvinnors företagande. 

Den omskrivna ”regionala röran” – den stora mängd regionala aktörer som landsting, 
länsstyrelser, kommunförbund, olika statliga sektorsorgan och organisationer som bland 
annat berörs i Ansvarskommitténs betänkande – gör det inte lätt att urskilja ansvaret för 
denna fråga på kommunal, regional, länsstyrelse och myndighetsnivå. Frågan tycks höra 
hemma både inom regional utveckling, jämställdhets- innovations- och tillväxtpolitik. 

Ansvaret för hur frågan drivs blir ännu svårare att urskilja om vi ser till aktörer i andra 
sfärer som näringslivet och de ideella organisationerna, eller kvinnors resurscentra. Att 
ingen och alla har ansvar i en fråga som böljar hit och dit, illustrerar hur traditionellt 
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politiskt beslutsfattande och styrning idag anses som otillräckligt för att hantera 
komplexa problem. 

Koordinerade politik istället för styrande 
”Governance” (koordinerande styrande) istället för ”government” (hierarkisk ovanifrån 
styrning) är ett begrepp som används både inom forskning och praktik för att beskriva 
framväxten av nätverkspolitik, där aktörer från privat och offentlig sfär samverkar i 
både beslutsfattande och genomförande. Det finns en hel del moderna mytbildningar om 
att detta är något nytt i Sverige och att statsmakten försvagats på senare år. Samverkan 
mellan mansdominerade nätverk från stat/kommuner, arbetsmarknadens parter och 
tunga intresseorganisationer är emellertid av gammalt datum i vårt land. Det är snarare i 
andra länder som en uppluckring av åtskillnaden privat-offentligt är något nytt. Kvinnor 
har stått utanför denna tradition i svensk politisk kultur. Statens förändrade roll tycks 
snarare handla om nya sätt att styra på än att det skett en tillbakagång av makten.  

Vi har nu fått ett nytt fenomen som fått stark spridning i Sverige nämligen idén om 
partnerskap med deltagare från olika samhällssfärer. Partnerskapen tar ett gemensamt 
ansvar för beslut och genomförande av olika komplexa frågor, deltagarna bidrar 
ekonomiskt och förväntas fatta beslut i samråd utifrån en gemensam problemdefinition. 
Nu uppstår den spännande frågan om vilken betydelse dessa nya former kan ha för att 
inkludera kvinnor och främja kvinnors företagande. 

Det gäller att skilja på ideal och praktik. Idealet talar om gemensam problemlösning, 
aktivt deltagande från olika grupper, delat ansvar och beslut i konsensus där målet är att 
skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Praktiken kan se mycket 
olika ut och olika partnerskap bör studeras utifrån sina skilda förutsättningar. ERUF, 
EU:s regionala fond kan beskrivas som ett byråkratiskt elitprojekt som styrs hårt av 
regeringen och EU medan ett partnerskap för folkhälsoarbete i ett bostadsområde kan ha 
en helt annat frihet och blandning av deltagare. 

Stor grupp kvinnor som driver eller leder företag i Sverige 
I skärningspunkten mellan regional utveckling och tillväxt- och innovationspolitik 
undersöker vi två slags partnerskap, som berör frågan om kvinnors företagande: 
länspartnerskap och regionala strukturfondspartnerskap. Utgör dessa ett hinder eller en 
resurs för kvinnors företagande? Är dessa mansdominerade eller maskulint kodade 
elitprojekt? 

De kraftfulla satsningarna på kvinnors nyföretagande i både nationella och regionala 
styrdokument, olika projekt och statliga åtgärdsprogram, överskuggar det faktum att det 
redan finns en stor grupp kvinnor som driver företag eller leder företag i Sverige, stora 
såväl som små. Det är dessa kvinnor som vi valt att fokusera på i vårt projekt. Vilka 
nätverk och vilket manöverutrymme finns för kontakter bland kvinnor och män ur olika 
samhällsfärer? 
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Inledningen på vårt forskningsarbete kan beskrivas som jakten på företagande kvinnor 
och förvirring över vad de olika partnerskapen egentligen täcker in, geografiskt och 
politiskt/administrativt. I länen finns olika varianter av kommunal och regional 
samverkan och länspartnerskap tycks vara mer idé än praktik när det gäller 
genomförande. Statens roll via länsstyrelserna framstod som diffus. Bakgrunden som 
forskare i kulturgeografi och statskunskap och erfarenhet av möte med praktiken var 
nödvändig i urskiljandet av olika aktörer i de regionala utvecklingsplanerna (RUP) eller 
de regionala utvecklingsstrategierna (RUS), och regionala tillväxtplanerna (RTP). 

Mycket strukturfondsmedel, men komplexa partnerskap 
Det var också svårt att tränga in i de komplexa och för oss ganska okända 
strukturfondspartnerskapen med sin speciella indelning i nyskapade storregioner 
bestående av flera län. Att finna ut vilket företagsstöd som var ”tillåtet”, när 
strukturfondsmedel omvandlades till länsstyrelsemedel, hitta skillnaden mellan 
företagscheckar och strukturstöd, och upptäcka vem som gjorde vad och varför, blev en 
utmaning. 

Till vår överraskning fann vi att 14,6 miljarder kr fördelas under perioden 2007-2013 
och 8,4 miljarder kr reserveras till den regionala fonden. Vi hade som medborgare inte 
stött på att prioriteringar av dessa medel varit föremål för offentlig debatt.  Storleken på 
summan för regionala fonden är utifrån regelverket om medfinansiering nästan 17 
miljarder med särskild inriktning på innovation och entreprenörskap. 

Partnerskapen som består av företrädare för myndigheter, intresseorganisationer och 
politik fattar prioriteringsbeslut som sällan leder till en öppen debatt om offentlig 
motfinansiering med ansvarsutkrävande av de medverkande. Konsekvenserna utifrån ett 
genusperspektiv blir osynliggjorda. Partnerskapen kan knappast ses som en generell 
resurs för företagande kvinnor och deras intressen. På strukturell nivå är de snarare en 
resurs för män, i projekt om riskkapital anges till exempel att kvinnor inte är aktuella 
och triple helix (samverkan mellan universitet/högskolor, företagande och offentlig 
sektor) är en manlig angelägenhet, finansiella resurser kanaliseras till projekt och 
branscher där kvinnor har svårt att göra sig gällande, till exempel skog, IT- och annan 
teknik. 

Att få tillgång till strategiska nätverk för att skapa ett projekt innebär kontakt med en 
krånglig och byråkratisk värld som befolkas av en politisk-administrativ elit. EU:s 
regelverk, länsstyrelsens regler, Tillväxtverkets anvisningar, politiska och 
administrativa kontakter för medfinansiering korsar varandra i förarbetet. Inom EU:s 
strukturfondspartnerskap finns både kvinnor och män, och i länspartnerskap för tillväxt 
domineras av män. 
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Otydligt syfte med länspartnerskapen 
De företagande eller ideellt verksamma kvinnor som vill påverka eller bli en del av 
denna värld har en mödosam väg att gå, där barriärerna är många. Länspartnerskapen 
tycks ha en otydlig roll, som gör att det oftast handlar om att ge idéer till den 
programskrivning som sköts av en snäv tjänstemannagrupp på länsstyrelsen eller 
regionförbundet. I jakten på de företagande kvinnorna lämnade vi länspartnerskapen i 
de två fallstudierna om Jämtlands och Jönköpings län och sökte både ”uppifrån” i EU:s 
strukturfondspartnerskap för regionalfonden, dess övervakningskommittéer och 
”underifrån” inom konkreta projekt och satsningar. 

Hela området beskrivs i intervjuer som gjorts i forskningsprojektet som ”maskulint” 
med fokus på snäv ekonomisk tillväxt, medan frågor som natt-dagis för kvinnor i 
expanderande turist- och servicebranscher inte ses som infrastruktur. 

Näringslivet är relativt osynligt i partnerskapen medan det enligt projektansökningarna 
tycks finnas en mansdominerad grupp offentliga tjänstemän eller projektproffs, som 
”leker näringsliv” vid implementeringen av politiserade, ofta ekonomvetenskapliga 
begrepp till exempel noder, inkubatorer, arenor, kluster, triple helix och innovation. 
Idag slänger vi oss som forskare elegant med dessa begrepp, men minns förvirringen i 
mötet med denna värld vid vår projektstart som en exkluderande mekanism för de icke 
invigda. 

Kvinnliga nätverk mellan politik, näringsliv och offentlig 
förvaltning är ovanliga 
Frånvaron av kvinnor med företags- eller näringslivsbakgrund är påtaglig i 
partnerskapen och övervakningskommittéerna i de aktuella regionerna, Småland och 
Öarna, Mellersta Norrland och Västsverige. 

Ett hinder är näringslivsorganisationernas ideologiska markering och principiella 
ställningstagande att tacka nej till medverkan. De nominerande kanaler som fanns för 
företagskvinnor var via Sametinget, LRF och hushållningssällskapen, vilket resulterade 
i sex personer bland 124 deltagare i en fallstudie av två partnerskap. 

EU:s och regeringens styrning har emellertid skapat en självklar plats med hälften 
kvinnor och män från politik och förvaltning i partnerskap och 
övervakningskommittéer. EU:s och regeringens styrning ovanifrån mot 
jämställdhetsintegrering har skapat ett visst manöverutrymme för enskilda kvinnor i 
offentlig förvaltning att skapa delar i strukturfondsprojekt som riktar sig till företagande 
kvinnor. Strategiska nätverk mellan kvinnor ur politik, näringsliv och offentlig 
förvaltning på elitnivå i strukturfondsregionerna tycks däremot vara ovanliga. 
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Strukturfonderna ett hinder för nya aktörer att etablera projekt 
Olikheterna är påtagliga bland kvinnorna ur eliten. Vissa har ett normkritiskt 
genusmedvetet perspektiv, medan andra inte alls reflekterar i dessa banor och helt 
saknar denna kunskap. Den komplicerade och svårgenomträngliga byråkrati som präglar 
EU:s strukturfonder utgör ett uppenbart hinder för nya aktörer att etablera projekt. 
Samma aktörer som ”knäckt koden” återkommer i olika konstellationer. 

Jakten på de företagande kvinnorna fortsatte genom vår studie av 
strukturfondsprogrammen, projektansökningar och pågående projekt. Programtexterna 
fokuserar tydligt på nyföretagande, snarare än vidareutveckling och tillväxt hos 
kvinnors befintliga företag och branscher. 

Kvinnor framstår främst som en grupp potentiella företagare, men mycket litet 
framkommer om kvinnors villkor, drivkrafter och intressen som verkliga företagare. 
Motiven till varför det ska genomföras satsningar på kvinnors företagande tycks handla 
om att ett växande näringsliv gynnar regionen och att satsningar på kvinnors 
företagande är en jämställdhetsfråga. Icke-företagandet, det vill säga att svenska kvinnor 
ofta är anställda, får större politiskt utrymme än utvecklingspotentialen inom de 
branscher där kvinnor faktiskt bedriver företag. 

I projektansökningar till EU:s regionala strukturfond finns sällan ett uttalat syfte att 
stimulera utveckling inom kvinnodominerade branscher. Kvinnor med 
företagsbakgrund finns i undantagsfall omnämnda som medsökande eller i 
referensgrupper. 

Oftare satsningar på kvinnor än med kvinnor 
Att finna pågående projekt som syftar till att generellt skapa goda förutsättningar för 
företagande är inte svårt. I många projekt görs emellertid satsningar på företagande 
kvinnor, snarare än med företagande kvinnor. Därför är det ovanligt att företagande 
kvinnor aktivt deltar i projektens styrgrupper och referensgrupper. 

De få företagare av både könen som vi har funnit, har rekryterats strategiskt och deras 
upplevelser av deltagande är positivt. För dem är nätverkandet en investering. Som 
företagare anser de att de gynnas av projektens satsning på lokal och regional 
utveckling.  

Lokalt nätverkande bland kvinnor tycks spela olika roll i olika regioner. Kvinnors 
ledande ställning i lokalpolitiken kan ha en positiv roll, liksom den kollektiva 
erfarenheten av att ha ingått i en stödregion med erfarenhet av EU-byråkrati tidigare 
projektperioder. 

I andra fall finns ett visst nätverkande mellan kvinnor som är företagare och kvinnor 
från politik, förvaltning och högskola, men det har inte resulterat i några projektinitiativ. 
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Statlig styrning har en betydelse när den kombineras med lokalt nätverkande bland 
aktörer som har de rätta positionerna och resurserna. 

Policyrekommendationer  

• Satsningar på etablerade företag istället för nyföretagande. 
• Selektiv och branschspecifik kompetens inom företagsrådgivning.  
• Reell handläggning (inte bara lagprövning) med genuskompetens och 

branschspecifik kompetens av projektansökningar hos Tillväxtverket.  
• Krav på namngivna referensgrupper med hälften kvinnor och män i förarbetet till 

strukturfondsprojektansökningar.  
• Konsultstöd i regionala fonden.  
• Tydliga lokala kontaktpunkter för projektidéer och stöd i projektskrivande.  
• Regionala konferenser för kvinnor från olika samhällssfärer för att stimulera 

strategiska allianser. 
 

Gun Hedlund och Mona Hedfeldt, Örebro universitet 
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Kvinnors företagande mellan politik och 
jämställdhet 

Målet med svensk näringspolitik är att skapa fler företagare generellt: 
gärna kvinnor, invandrare och ungdomar. Men den bygger mer på ideologi 
än på forskningsresultat. 

Det förs ingen diskussion om kvinnors företagande leder till tillväxt och 
sysselsättning, eller om det leder till självanställning och 
lågförtjänstföretagande. Det förs ingen diskussion om varför just kvinnor 
måste ha extra trygghet för att bli företagare. 

Den nya jämställdhetspolitiken har tagit en mer företagarvänlig inriktning 
och frågor om kvinnors karriärer och kvotering till börsstyrelser har lyfts 
upp vilket möjliggjort för företagande kvinnor att agera på ett helt annat 
sätt.  

Näringspolitiken har emellertid inte inneburit någon förändring av den 
könssegregerade arbetsmarknaden – tvärtom har den inneburit ökad 
inlåsning av kvinnors företagande till vård, omsorg och städning. 

Att därför privatisera ytterligare utan att först ta reda på konsekvenserna 
för företagande kvinnor, är mer ideologiskt än bra. 

Hur kommer det sig att kvinnors företagande har blivit en politisk fråga? Duger inte 
marknaden längre? Och hur hänger det ihop med jämställdheten? 

När den borgerliga regeringen 1991 till 1994 påbörjade en omorientering av 
näringspolitiken blev kvinnors företagande högintressant. Olika satsningar gjordes för 
att stimulera företagande kvinnor. 

Det fanns motsättningar kring denna politik, som hanterats på olika sätt inom 
rikspolitiken och inom näringslivets organisationer. Och inte minst viktigt är hur 
företagande kvinnor själva agerat. 

Jämställdhetsfrågorna har under de senaste tjugo åren tagit steget från arbetsmarknads- 
och familjepolitik, till att handla mer om näringsliv och ekonomi. Näringslivet har 
kommit att bli en av de viktigaste arenorna för dagens jämställdhetsdebatt. När blir 
jämställdhet en fråga för företagandet och när blir företagande en fråga om 
jämställdhet? 
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Från arbetskraftsreserv till företagarreserv 
Med de goda konjunkturerna efter andra världskriget ökade efterfrågan på arbetskraft. I 
och med den offentliga sektorns utbyggnad blev de gifta kvinnorna samhällets 
arbetskraftsreserv. Från 1990-talet med dess kriser och arbetslöshet sågs 
småföretagandet som lösningen på alla samhällets problem och allt fler skulle lockas till 
företagande. 

Med den nya politiken fick kvinnor nu rycka in som den nya företagarreserven. 
Motiveringarna var egentligen desamma: det handlade om tillväxt och välfärd. Den 
stora skillnaden handlade om hur tillväxten skulle skapas, hur välfärden skulle utformas 
och av vem. 

Småföretagarfrågorna behandlades länge som en del av arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiken. Men från politikerhåll värjde man sig mot att diskutera saken 
ur ett perspektiv som låg näringslivet självt närmare hjärtat: lönsamhet, karriär och 
inflytande. Kvinnors företagande skulle i politiska sammanhang helst nämnas i samband 
med personligt engagemang och självförverkligande, snarare än pengar och makt. 

Under 2000-talet breddades den jämställdhetspolitiska diskussionen i samhället och 
kom att omfatta kvinnors företagande, karriär och ledarskap. Diskussionerna om avdrag 
för hushållsnära tjänster, hotet om kvoteringslag, samt att feminism och jämställdhet 
hamnade på den politiska dagordningen, skapade sammantaget nya politiska öppningar 
och konflikter. 

Ny jämställdhetsstrategi 
Olika jämställdhetsstrategier började lanseras från 1975 i samband med de 
internationella kvinnokonferenserna. Efter 1995 infördes 
jämställdhetsintegreringsstrategin. Huvuduppgiften var att höja medvetandet om 
genusfrågor, och effekterna av politiska beslut för såväl kvinnor som män, på alla 
politiska nivåer. Till detta kom att integrera genusfrågor inom alla politikområden. Det 
innebar att kvinnor inte skulle benämnas särskilt – det ansågs diskriminerande. 

Jämställdheten uppmärksammades stort i samhällsdebatten, och inom organisationer 
och myndigheter kom den in på bred front. När näringslivets organisationer började 
omstruktureras kom jämställdhetsintegrering att bli användbar för att förändra 
organisationerna internt och för att agera i linje med samhällsdebatten. Det gick inte att 
framstå som jämställdhetsmotståndare. 

Den samhällspolitiska debatten influerades i allt högre grad av ekonomistiskt tänkande 
och språkbruk, vilket underlättade förskjutningen i företagarvänlig riktning. 
Näringslivet kunde förespråka jämställdhet, oftast i form av statistik, och inom 
organisationerna lyftes för första gången kvinnors representation upp på dagordningen 
av företagande kvinnor själva. 
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Symbolfrågorna viktiga politiskt 
Två stora symbolfrågor gjorde att jämställdhetsbegreppet långsamt förändrade innebörd. 
Den första var hushållsnära tjänster, som kom att spela en särskild roll som offensiv 
fråga eftersom den fokuserade på kvinnors företagande och ägande. Kvinnor fick ett 
nytt företagarfält och fick samtidigt den hjälp i hemmet de behövde, och inte ansågs 
kunna få av sina partners. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv utvidgades därmed 
jämställdheten till att inkludera ekonomisk jämställdhet. 

Den andra var kvoteringsfrågan, som tvingade näringslivet att försvara rätten till det 
individuella ägandet och ledarskapet, samt mobiliserade mot kollektiva rättigheter. Ur 
detta perspektiv begränsades jämställdheten till individuella rättigheter. 

Jämställdheten kom också att användas som murbräcka för att lyfta frågan om 
företagande i allmänhet, genom att visa att företagandet inte var jämställt: det fanns fler 
företagande män än kvinnor. 

För företagarnas organisationer var det av största vikt att jämställdheten kunde 
integreras i den övergripande näringslivspolitiken. För rikspolitiken var det väsentligt 
att samarbeta med företagsorganisationerna och realisera jämställdhetspolitiken på en 
ny arena. Jämställdheten fick inte hota eller utmana, utan skulle anpassas till den 
övergripande politiken om marknad, liberalisering, privatisering och ägande, och om 
lägre nivåer på skatter, regel- och trygghetssystem. 

Utmanade kvotering  
För näringslivet innebar kvoteringsförslaget ett hot mot äganderätten. Det fick 
företagande kvinnor att våren 2006 gå samman, och explicit och medialt vända sig mot 
förslaget. För första gången formerade de sig politiskt. Kvoteringsförslaget var alltför 
utmanande och hotade både deras trovärdighet som ägare och styrelserepresentanter. 
Förslaget hotade också den interna sammanhållningen företagare emellan och de 
riskerade att hamna på kollisionskurs med företagande män. Genom att gå samman 
talade de tydligt om för politikerna att företagande kvinnor inte var betjänta av 
kvotering. De ville inte utpekas som en grupp med särskilda behov. 

Jämställdhetspolitik som mängdlära 
Jämställdhet kunde anpassas till i stort alla frågor och kom ofta att handla om 
mängdlära: fler kvinnor som företagare var bra, fler kvinnor kommer att – på sikt – bli 
styrelseledamöter, vilket så småningom skapar underlag för allt fler kvinnor i 
börsstyrelser – även om detta skulle ta hundra år att uppnå. 

Jämställdheten fick inte utmana det individuella ägandet, något som särskilt märktes i 
kvoteringsfrågan. Det var å ena sidan omöjligt för företagens organisationer att inte ta 
del av jämställdhetsretoriken. Å andra sidan kunde jämställdheten användas som 
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verktyg för att lyfta upp frågor om privatisering av den offentliga sektorn och tillväxten 
i samhället. 

Denna politiska samsyn gjorde att jämställdhetspolitiken förändrades. Idag handlar den i 
hög grad om individens frigörelse, karriärmöjligheter och det individuella ägandet.  

Jämställdheten tillåts inte påverka eller ifrågasätta politiken 
När blir jämställdhet en fråga för företagandet? Frågor om jämställdhet och företagande 
vävs vid lämpliga tillfällen samman och integreras i den övergripande ideologiska 
programmallen. Jämställdheten tillåts däremot inte påverka eller ifrågasätta politiken. 
När kraven överensstämmer införlivas de i de politiska ramverken, men ges inte 
möjlighet att utmana dessa. Samtidigt sker en förskjutning i riktning mot ökad 
jämställdhet, som yttrar sig i form av statistik över att det finns för få kvinnor som 
företagare i landet och i form av bilder på glada kvinnor som driver företag. 

Denna förskjutning äger också rum på den rikspolitiska nivån, vilket för oss till 
frågeställningens andra led: när blir företagandet en fråga om jämställdhet? 

Den borgerliga retoriken kring kvinnors företagande blir ett mer bärande element i 
jämställdhetspolitiken under 2000-talet. Den skulle lätt kunna avfärdas som endast 
ytterligare ett sätt att föra fram en i grunden marknadsliberal agenda. Med 
jämställdhetsdebattens förskjutning från arbetsmarknads- och fördelningsfrågor, till 
frågor om å ena sidan mångfald och sexualitet, å andra sidan företagande och näringsliv 
har också en ny tids feminism – en liberal feminism – skapats. Därigenom har 
marknadsliberala ideal om tillväxt och effektivitet kommit att införlivas i 
jämställdhetspolitiken. 

Vill behandlas lika, men intar särställning 
Våra resultat visar hur företagande kvinnor skapar nätverk och agerar inom 
organisationerna, såväl i rikspolitiken som i medierna. De agerar för att skapa 
handlingsutrymme, men vänder sig mot att agera som en grupp ”kvinnliga företagare”. 
Dilemmat handlar om kopplingen kvinna och företagare. Genom att agera samfällt 
riskerar de att bli till en särskild utpekad grupp ”kvinnliga företagare”, ständigt i behov 
av hjälp. Samtidigt är det uppenbart för dem att de intar en särställning inom 
organisationerna, som svårligen låter sig rubbas. 

Hittills har företagande kvinnor agerat offentligt till förmån för den företagande 
gemenskapen, men däremot inte agerat på ett sådant sätt att de har kunnat uppfattas som 
illojala mot företagsamheten. Internt har tydliga motsättningar funnits, men de har inte 
fått namn av intressekonflikt. Snarare framhålls med emfas att företagsamheten inte 
känns vid några intressekonflikter, som kan formuleras utifrån jämställdhet eller kön. 

Inom Företagarna har jämställdhetsintegrering varit den mest betydelsefulla och 
komplicerade strategin. Det har medfört att nya frågor lyfts upp till den politiska nivån 
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utan att kvinnor nämnts: förändringar i trygghetssystemen, färre regler för 
småföretagare, förändrade upphandlingsregler, mer privatiseringar av offentliga sektorn 
och så vidare.  

Soloföretagare har kommit att bli ett användbart begrepp som innefattar merparten av 
företagande kvinnor, utan att de särskilt benämns. Det skapar därför mindre konflikter 
inom organisationen. 

Näringspolitiken skapar ökad segregering 
Målet med den övergripande politiken är att få till stånd fler företagare generellt: gärna 
kvinnor, invandrare och ungdomar. Företagande kvinnor har kunnat driva på 
utvecklingen genom att lyfta frågor om jämställdhet, vilket lett till ökat deltagande i 
styrelser, i myndigheter, i utredningar m.m. Däremot verkar få frågor ha initierats av 
dem själva, utan de har ofta formulerats i en helt annan politisk kontext eller möjligtvis 
av organisationernas tjänstemän. 

Utifrån vår forskning vill vi belysa några inbyggda konflikter när politiken korsas med 
jämställdhetsintegrering. 

För det första förs inte någon diskussion om huruvida kvinnors företagande leder till 
tillväxt och sysselsättning, eller om det leder till självanställning och 
lågförtjänstföretagande. Att därför gå vidare med ytterligare privatiseringar utan att först 
ta reda på konsekvenserna för företagande kvinnor, är mer ideologiskt än bra. 

För det andra förs inte heller någon diskussion om varför just kvinnor måste ha extra 
trygghet för att våga språnget mot företagsamhet. Näringslivets avsikt synes vara att 
företagande ska jämställas med anställning. Samtidigt förväntas anställda hantera ökad 
flexibilitet på en allt osäkrare marknad. Att fokusera på trygghetssystem som något 
positivt för företagande kvinnor, skapar egentligen bara nya föreställningar om någon 
sorts kvinnlig ”trygghetsnarkomani”. Den bristande kontakten med forskning om 
kvinnors företagande framstår i gräll dager. 

För det tredje har denna politik inte inneburit någon förändring av den könssegregerade 
arbetsmarknaden – tvärtom har den inneburit en ökad inlåsning av kvinnors företagande 
till vård, omsorg, städning etc. På vilka sätt skapas bättre förutsättningar för den 
svenska tillväxten med denna könssegregering?  

 

Eva Blomberg, Professor i historia, Södertörns Högskola 

Martin Wottle, Fil. Dr. i historia, Södertörns Högskola 

Ylva Waldemarson, Docent i historia, Södertörns Högskola 

Medverkande företag/organisationer: Neosoma AB, Regab Armatur AB, Profiduct AB, 
Egalia konsult AB, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Eskilstuna kommun. 
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Få kvinnor bland långivare hinder för 
jämställd finansiering 

Det är väl belagt att kvinnor har svårare än män att få finansiering i form 
av lån och investeringar till sina nya företag. Inte nog med det, 
internationella studier visar att när de väl får lånefinansiering får de i 
genomsnitt betala 0,5 procent högre ränta än män för motsvarande lån. 

Resultaten från vår studie visar att entreprenörens kön inte spelade någon 
roll för sannolikheten att få lånefinansiering. Det gjorde däremot 
bedömarnas kön.  

Det finns en uppsjö av förslag till förklaringar till varför kvinnor verkar ha svårare än 
män att få finansiering till sina entreprenöriella projekt. De flesta förklaringsmodellerna 
har riktat in sig på eventuella skillnader mellan kvinnor och män som företagare - en del 
hävdar till och med att kvinnor skulle vara mindre skickliga företagare än män. 

Dock har de flesta studier visat att även om kvinnors företag överlag växer 
långsammare och har lägre tillväxtambitioner än mäns företag så ser vi också att 
kvinnor oftare är verksamma i industrier med lägre tillväxt och lägre risk. Slutsatsen blir 
att kvinnor inte är sämre entreprenörer, utan bara annorlunda entreprenörer än män, en 
slutsats som är naturlig givet att kvinnor och män tar olika roller i privat- och arbetsliv.  
Förklaringsmodeller som utgår från finansiärernas beteende och bedömning av 
entreprenörer torde därför vara mer givande. 

Stereotypa uppfattningar blir självuppfyllande profetior 
Det finns en allmän uppfattning om att stereotypiskt kvinnliga egenskaper som 
försiktighet och känslomässighet har en negativ klang i affärssammanhang. Detta skulle 
leda till att långivare missgynnar kvinnor, vilket i sin tur kan leda till att det blir svårare 
för kvinnor att göra affärer och att deras företag därför får sämre möjligheter att prestera 
väl.. Uppfattningen att kvinnor skulle vara sämre entreprenörer än män blir då en 
självuppfyllande profetia. 

Men om det är så att kvinnor missgynnas på grund av att kvinnliga egenskaper ses som 
sämre förutsättningar för att bli en framgångsrik företagare, sker detta medvetet eller 
omedvetet? 

I ett tidigare experiment fick 94 australiensiska bankanställda av båda könen i uppgift 
att bedöma en fiktiv affärsplan om en restaurang och en entreprenör. Det enda som 
varierades i experimentet var entreprenörens kön och utbildningsnivå. Resultaten 
indikerade att kvinnliga entreprenörer bedömdes hårdare och att utbildningsnivån 
ansågs vara mer viktig för kvinnliga entreprenörer än för män. 
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En uppföljning på experimentet gjordes på 35 brittiska bankanställda. Den visade att 
kvinnor och män som entreprenörer blev bedömda på samma faktorer, men att 
faktorerna – som till exempel utbildning – också bedömdes olika av manliga och 
kvinnliga bankanställda. 

Hur mycket påverkar entreprenörens kön? 
Baserat på detta utvecklade vi en studie som ville undersöka två frågor: 

• Hur mycket påverkar entreprenörens kön bedömningen av en affärsplan?  
• Hur mycket påverkar entreprenörens kön bedömningen av entreprenöriell förmåga? 
För att få svar på våra frågor utformade vi en enkät med en fiktiv affärsplan om att köpa 
ett befintligt mindre konsultföretag, samt ett CV för den påhittade entreprenören som 
beskrevs som en högutbildad framgångsrik konsult i 35-årsåldern, gift med två barn 
som var gamla nog att entreprenören kunde förväntas ha klarat av eventuella 
föräldraledigheter. 

I likhet med de tidigare studierna fick deltagarna slumpmässigt en av två versioner där 
entreprenören antingen var man eller kvinna (exempelvis ”Johan” alternativt 
”Johanna”). Via Handelshögskolan i Stockholm fick vi deltagare både från kurser på 
magisternivå och från personer med flerårig arbetslivserfarenhet. 

Totalt deltog 357 personer, varav 75 studenter och 189 erfarna bedömare var män. Av 
respondenterna var 53 studenter och 40 av de erfarna kvinnorna. Det innebär att 
experimentet hade 74 procent män och 26 procent kvinnor som deltagare. 

Studien syftade enbart till att se om det fanns skillnader i bedömningsmönster kring 
vissa faktorer – inte att svara rätt eller fel. Det fanns alltså inga mer eller mindre bra 
svar. De viktigaste var att ta reda på om de som långivare skulle låna ut pengar för att 
förvärva bolaget samt vilken lön ansåg de att entreprenören skulle ha i det nya bolaget. 

Den senare frågan var avsedd att bedöma hur deltagarna uppskattade entreprenörens 
förmåga. I materialet stod att entreprenören i sitt konsultjobb hade en lön på 100 000 kr 
i månaden och ville behålla denna lön. Det höga beloppet hade två syften: dels att 
signalera att entreprenören sannolikt var en ambitiös och duktig person, dels att ge alla 
deltagarna samma psykologiska referensram.  

Givet kvinnors finansieringsproblematik förväntade vi oss överlag att entreprenörer som 
angavs vara män skulle ha lättare att få lån och få högre löner än kvinnor som var 
entreprenörer. 

Bedömarnas kön avgör, inte låntagarens kön 
Resultaten visade att entreprenörens kön inte påverkade sannolikheten att få lån för 
projektet. Det gjorde däremot bedömarnas kön. Endast 40 procent av männen godkände 
lånet mot 67 procent av kvinnorna, oavsett entreprenörens kön. Ett liknande mönster 
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entreprenörens kön och erfarenhet som påverkar, utan bedömarens. Utan att lägga 
någon värdering i vilka bedömningar som skulle vara mer eller mindre bra så kan vi 
tydligt se att män och kvinnor bedömer entreprenörer på helt olika sätt, beroende på vad 
de har för kön och vad entreprenören har för kön. 

Ser man till svårigheter för kvinnor att få lån till sina affärsprojekt så tyder resultaten på 
att problemet kanske inte är avsaknad av finansiering till kvinnor som entreprenörer 
eller till deras projekt. Problemet verkar snarare vara för att det finns för få kvinnor 
bland långivarna. 

Statliga och akademiska aktörer har de senaste åren lagt mycket resurser på att utbilda 
och informera om vikten av kvinnors företagande samt hur man bör stimulera kvinnors 
företagande. Men hur mycket man än informerar entreprenörer och långivare om vikten 
av kvinnors företagande, så indikerar studien att kvinnor kommer att ha svårare att få 
lån samt att bedömas hårdare av män, särskilt av män med lång erfarenhet – det vill 
säga precis den profil som ofta hanterar olika finansieringsbeslut.  

De bakomliggande orsakerna kan vara psykologiska, kulturella, vara grundade i 
personliga erfarenheter, eller helt enkelt bero på att män och kvinnor uppfattar saker i 
allmänhet och företagande i synnerhet på olika sätt. Men i slutändan anser vi att 
orsakerna spelar mindre roll. Våra resultat visar att effekten fortfarande finns där. 

Vår rekommendation för att på snabbast möjliga tid stimulera kvinnors företagande blir 
därför att uppmuntra att kvinnors finansieringsansökningar i högre grad hanteras av 
andra kvinnor. Att förändra finansieringssystemet på detta sätt kommer sannolikt att gå 
betydligt fortare än att på olika sätt försöka ändra de inarbetade uppfattningar som 
uppenbarligen fortfarande hämmar kvinnors företagande.  

 

Carin Holmquist, Professor i entreprenörskap, Handelshögskolan i Stockholm  

Erik Wetter, Assistant Professor, Handelshögskolan i Stockholm  
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Hur går snacket och vem får pengarna? – 
Genus och tillgång till offentlig finansiering 

Hur kommer det sig att offentliga finansiärer, med tydliga jämställdhetskrav 
och specifik målsättning att satsa på kvinnors företagande, ändå prioriterar 
manliga entreprenörer? 

Forskningsprojektet Rika har studerat de beslutsprocesser som pågår 
bakom kulisserna, det vill säga hur snacket går bland finansiärerna. 
Resultaten är slående. Finansiärer förefaller ha stereotypa föreställningar 
om de kvinnliga respektive manliga entreprenörer de bedömer. Något som 
också påverkar besluten om finansiering. 

En litteraturgenomgång av forskningsområdet genus och tillgång till finansiering visar 
att studierna främst behandlat det ”lilla” kapitalet och uppstarts- och levebrödsföretag, 
men förbisett tillgång till det ”stora” kapitalet och tillväxtföretag. Tidigare studier 
varierar också i om de kunnat påvisa skillnader på grund av genus eller inte och frågan 
är långt ifrån besvarad. Dessutom saknas kunskap om svenska och europeiska 
förhållanden, då tidigare studier främst baserats på amerikanska förhållanden.  

Resultat från RIKA-projektet visar att det finns tydliga genusskillnader i tillgång till 
offentlig finansiering.  Trots att offentliga finansiärer har tydliga krav på jämställdhet 
vid fördelning av kapital, avslås kvinnliga entreprenörers finansieringsansökningar i 
högre utsträckning än manliga entreprenörers finansieringsansökningar: 53 procent 
avslag för kvinnor och 38 procent avslag för män. Därtill söker män i genomsnitt 1,5 
gånger mer kapital än kvinnor, men erhåller i genomsnitt tre gånger så mycket kapital 
som kvinnorna. I genomsnitt rabatteras kvinnliga entreprenörers ansökningar med 75 
procent, medan manliga entreprenörer rabatteras med knappt 50 procent.  

De offentliga finansiärerna i studien har dessutom en målsättning att specifikt satsa på 
kvinnors företagande. Därför hade det kunnat förväntas åtminstone en jämn fördelning 
av kapital mellan könen alternativt en positiv skevfördelning för kvinnor. Resultaten 
pekar dock på motsatsen: en skevhet till fördel för manliga entreprenörer. 

Så pratar offentliga finansiärer om kvinnliga respektive manliga 
entreprenörer de bedömer  
Den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna. Detta framgår tydligt av hur 
finansiärer pratar om kvinnliga och manliga entreprenörer som söker offentlig 
finansiering.  De attribut som finansiärer använder för att beskriva den entreprenöriella 
potentialen hos kvinnliga företagare som söker finansiering är till största del negativa 
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(75 procent), medan den manliga entreprenören till största del beskrivs i positiva 
ordalag (71 procent). 

Finansiärerna använder dessutom dubbelt så många attribut för att beskriva kvinnor än 
män. Detta visar också att kvinnor ses som avvikande från bilden av den riktiga 
entreprenören och därmed utvärderas i högre grad än männen. 

Den stereotypa bilden av en kvinnlig entreprenör är att hon är i behov av stöd, har 
undermålig kunskap, bristande erfarenhet och saknar etablerade nätverk. Bilden av den 
manliga entreprenören är att han är risktagande, erfaren och kompetent, har etablerade 
nätverk och är trovärdig. 

I de fall kvinnliga entreprenörer beskrivs i positiva ordalag är hon generellt ”alert” och 
”energisk”, men utan direkt koppling till att kunna tillvarata affärspotential. När män 
beskrivs med negativa attribut som exempelvis ”aggressiv”, ”slug” och ”arrogant”, så 
ansågs det bland finansiärerna vara normalt manligt beteende. 

Samma attribut användes dessutom med olika innebörd beroende på kön. Ett intressant 
exempel är attributet ”ung” där kvinnliga entreprenörer beskrevs som ”ung och 
oerfaren” medan manliga entreprenörer beskrevs som ”ung och lovande”. 

Stereotypa bilder speglar finansiärernas föreställning 
De stereotypa bilderna av kvinnor och män som entreprenörer speglar finansiärernas 
föreställningar. Dessa bilder påverkar bedömningen av entreprenören och därmed också 
företagets potential. Detta får konsekvenser för vem som får finansiering och hur 
mycket finansiering de får. 

Forskningsstudier visar entydigt att kvinnor och män inte skiljer sig åt i förmåga att 
driva företag och göra affärer. Det innebär att finansiärernas bild av kvinnor och män 
som entreprenörer, leder till konsekvenser för entreprenörernas tillgång till kapital. Det 
bidrar även till att finansiärer riskerar att satsa på fel företag och därmed inte tillvaratar 
affärspotential och tillväxtpotential. 

Finansiärernas stereotypa bilder kan också bidra till en mindre effektiv kapitalmarknad, 
då kapitalet riskerar att nå företag med lägre potential, snarare än företag med högre 
potential. 

Kunskapsluckor om kvinnors företagande och tillgång till 
finansiering 
Forskningsområdet genus och tillgång till finansiering har fortfarande stora 
kunskapsluckor om de strukturella hinder som kvinnliga företagare möter. Många 
studier har påvisat skillnader, som att kvinnor betalar högre ränta och har högre krav på 
säkerheter jämfört med män, medan andra studier inte kunnat påvisa sådana skillnader. 
Fler studier behövs för att klargöra hur genus är en faktor vid finansiering. 
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Studier av genus betydelse för tillgång till finansiering har i huvudsak omfattat 
finansieringskällor med begränsat kapital, som exempelvis mikrolån och banklån. 
Forskningen om kvinnors företagande och tillgång till det stora kapitalet som riskkapital 
och börsnotering, är starkt begränsad eller obefintlig. Området har hittills fokuserat på 
kvinnoägda eller kvinnoledda företag i tidiga faser eller på levebrödsföretag. Däremot 
har tillväxtföretag med stort kapitalbehov inte uppmärksammats. Mer kunskap behövs 
om kvinnoägda eller kvinnoledda tillväxtföretag i behov av finansiering för tillväxt. 

Större delen av de studier som gjorts inom området genus och tillgång till finansiering 
har genomförts i USA och belyser Nordamerikanska förhållanden. Men den 
amerikanska kapitalmarknaden skiljer sig från den europeiska, inklusive den svenska. 
Utifrån dessa studier är det svårt att dra några slutsatser om genus betydelse för tillgång 
till den svenska och europeiska kapitalmarknaden. 

Formella krav räcker inte för att åstadkomma jämställd 
bedömning 
Det räcker inte med formella jämställdhetskrav vid fördelningen av finansiering, eller 
att enbart förlita sig på finansiärers målsättning att specifikt satsa på kvinnors 
företagande då män trots detta har bättre tillgång till finansiering än kvinnor. Offentliga 
finansiärers språkbruk vid bedömningar av finansieringsansökningar påverkar 
finansiärernas bild av entreprenörens potential vilket också påverkar företagets tillgång 
till finansiering. 

Inlärda och nedärvda stereotypa föreställningar om män och kvinnor behöver 
kontinuerligt ifrågasättas för att en förändring ska uppnås. Genom att medvetandegöra 
att sociala arv och miljöer även formar finansiärers bild av kvinnor och män, synliggörs 
strukturella barriärer för tillgång till finansiering. Kontinuerliga utvärderingar av hur 
offentlig finansiering fördelas krävs för att kunna lämpliga åtgärder ska kunna sättas in 
med avsikt att genusneutralisera finansiella bedömningsprocesser. 

Vanliga antaganden är att kvinnor inte vill ha det stora kapitalet och inte heller finns 
med i sådana sammanhang. Sådana stereotypa föreställningar kring genus och det stora 
kapitalet, utgör en strukturell barriär. Vi behöver synliggöra förebilder och bidra med 
goda exempel på framgångsrika kvinnliga entreprenörer som fått tillgång till det stora 
kapitalet och börsnoterats och därigenom bidra till en förändring av finansiärernas 
föreställningar om kvinnors företagande. Detta för att överbrygga finansiärernas 
mentala barriärer och öppna upp för att finansiera kvinnors företagande med det stora 
kapitalet. Dessutom behövs mer satsningar av policyskapare för att förbättra kvinnors 
tillgång till det stora kapitalet och därmed också förbättra tillväxtmöjligheter för 
kvinnors företagande. 

Kvinnors företagande och strukturella barriärer kring det stora kapitalet är ett outforskat 
område och det saknas därmed kunskap. Det finns dock studier i USA som visar att 
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kvinnoägda eller kvinnoledda företag har tillväxtambitioner och vill ha det stora 
kapitalet.  

Så länge forskarsamhället fokusera på genus och det lilla kapitalet och därmed förbiser 
det stora kapitalet kan vi inte heller ge implikationer för policyåtgärder med avsikt att 
förbättra förutsättningarna för tillgång till det stora kapitalet. Det är dags att bryta de 
djupt inrotade mönstren och synliggöra strukturella barriärer kring det stora kapitalet.  

 

Jeaneth Johansson, Docent, Redovisning & styrning, Luleå tekniska universitet  

Malin Malmström, Ek Dr, Redovisning & styrning, Luleå tekniska universitet 
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Teknikfokus i inkubatorer och 
entreprenörsutbildning missgynnar kvinnor 

Forskning kring kvinnors entreprenörskap och företagande är ofta kopplad 
till individens villkor, snarare än till strukturella förhållanden. I detta 
projekt har betydelsen av universitetsinkubatorer och 
entreprenörsutbildning för kvinnors akademiska entreprenörskap studerats. 

Studien har inte kunnat påvisa några positiva effekter för kvinnors 
företagande av att universitet erbjuder ”Spetsutbildning i innovation och 
entreprenörskap”. Nästan alla dessa entreprenörsutbildningar fokuserar på 
kommersialisering av forskningsresultat vid stora forskningstunga 
universitet. Det ger företag med få kvinnor, samt företag som har relativt 
låg överlevnad och långsam tillväxt. 

Det finns en dålig kännedom om såväl inkubatorer som 
entreprenörsutbildningar bland kvinnodominerade utbildningar utanför 
teknik eller ekonomi. En större andel studenter med andra inriktningar 
borde också erbjudas – något annorlunda utformade – 
entreprenörsutbildningar. 

Universiteten är ett område med tydlig könssegregering (till exempel finns det få 
kvinnor på höga befattningar). Samtidigt erbjuder universitet stora möjligheter till 
utbildning och lärande, som kan användas för att förbättra förutsättningarna för kvinnor 
att starta, driva och utveckla företag. 

Både universitetsutbildning och inkubatorer kan vara viktiga mekanismer för 
företagsfrämjande, men samtidigt måste dessa undvika att oavsiktligt befästa rådande 
normativa könsmönster. 

I projektet har vi analyserat vilken roll universitetsinkubatorer och 
entreprenörsutbildningar har för främjandet av kvinnors företagande, samt om och hur 
dessa kan utvecklas för att reducera hinder i samband med det kvinnliga nyföretagandet. 

44 svenska universitetsinkubatorers hemsidor och elva ansökningar om ”spetsutbildning 
inom innovation och entreprenörskap” som sändes till HSV 2009, har undersökts. 
Studien har granskat hur inkubatorerna presenterar sin verksamhet på Internet för att 
attrahera sina intressenter och potentiella nya entreprenörer, samt om dessa främjar eller 
hindrar kvinnor att söka sig dit. Vi har också genomfört fokusgrupp-intervjuer med 
såväl kvinnliga inkubatorföretagare som entreprenörskolestudenter. Till detta kommer 
kvantitativa analyser av kvinnors företagande i de universitetsinkubatorer som ingår i 
Innovationsbrons Inkubatorprogram. 
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Män överrepresenterade bland coacher och rådgivare 
Resultatet visade att män är överrepresenterade i styrelser, bland coacher, rådgivare och 
bland existerande och före detta entreprenörer, medan kvinnor är i majoritet bland 
inkubatorns administrativa personal. 

Inkubatorerna riktade sig till olika målgrupper. Några var nischade mot en speciell 
bransch eller verksamhetsinriktning, ofta med kravet på teknikbaserade produkter och 
teknikhöjd, medan andra riktade sig till en bredare och mer generell målgrupp. 

Det visade sig också att det stöd som inkubatorerna erbjöd varierade. Vi fann 
indikationer på att inkubatorer med få kvinnor i ledningen tenderade att arbeta med ett 
snävare utbud av stöd. 

Organisationers hemsidor är i dag en viktig kanal för att attrahera unga människor. 
Informationen är väsentlig för organisationens image och skapar en sorts identitet för 
den blivande entreprenören. Det är därför viktigt att reflektera över vad som presenteras 
och signaleras på hemsidor, såväl till utformning som till innehåll. 

Män dominerar i inkubatorers organisationer 
I vår andra fråga fokuserade vi på om bilden av en inkubator och en entreprenör i denna 
miljö hindrar eller främjar kvinnor att få tillträde till eller att vilja söka sig till 
inkubatorn. 

Av hemsidorna framgick att män dominerar i inkubatorers organisationer såväl 
horisontellt som vertikalt. Kvinnor arbetar med underordnade arbetsuppgifter i större 
utsträckning, medan det motsatta gäller för män. 

85 procent av entreprenörerna som vi kunde identifiera bland inkubatorföretagen var 
män. Detta kan jämföras med entreprenörer i nystartade företag i allmänhet där 70 
procent av företagen startas av män. Detta är tydliga exempel på den könsarbetsdelning 
som kan benämnas horisontell och vertikal segregering. 

Enbart manliga förebilder presenteras 
Vi studerade också förebilder i form av tidigare inkubatorföretagares ”alumni” 
framgångsberättelser, symboler och bilder som fanns presenterade på hemsidorna. Den 
maskulina bilden av en entreprenör i en inkubator dominerar. Inte på någon sida fann vi 
en enda bild eller symbol av en kvinna som entreprenör. Bilderna på inkubatorernas 
hemsidor bekräftar föreställningen om entreprenörskap som något manligt. 

Bara genom att studera den målgrupp som fokuseras i respektive inkubator kunde vi 
konstatera att det, inom inkubatorernas verksamhet förekommer skillnader i hur man 
konstruerar genus. Denna skillnad riskerar att bidra till segregering och till att branscher 
och verksamhetsinriktningar som kvinnor företräder inte uppmärksammas i samma 
utsträckning som männens företagande. 
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Manlig dominans på alla entreprenörsutbildningar 
Vår kartläggning av 11 ansökningar om spetsutbildning inom innovation och 
entreprenörskap visar att regeringen i detta fall inte tar hänsyn till jämställdhet. Detta 
noterades också i den granskning som genomförts av Högskoleverket. 

Utöver kartläggningen visar resultat från fokusgruppintervjuer på både ett högre antal 
ansökningar och ett större intag av manliga sökande till dessa utbildningar. Det är 
manlig dominans både vad gäller studenter, lärare, gästlärare och i kurslitteraturen. 
Entreprenören framställs genomgående – enligt studenternas uppfattning – som en man 
som är risktagande, visionär och kreativ. Utbildningar behöver marknadsföras på ett sätt 
som inte skapar förväntningsgap av studenter. 

I vår breddstudie har vi använt oss av Innovationsbrons data Fokus Analys. Där ingår de 
21 svenska inkubatorer som har stöd från Innovationsbron. Vi har analyserat 19 av 
dessa, med fler än 1 400 inkubatorföretagare, samt kompletterat med data från HSV och 
förekomsten av spetsutbildningar inom innovation och entreprenörskap. 

Vi har frågat i vilken omfattning kvinnor skapar nya företag i universitetsinkubatorer, 
hur strukturella faktorer påverkar sannolikheten att en kvinna startar verksamhet i 
inkubatorn, och vad som påverkar bolagens utveckling. 

Bland resultaten finner vi att kvinnor är tydligt underrepresenterade bland 
inkubatorföretagen (14,7 procent). Jämför vi siffran med kvinnors akademiska 
entreprenörskap i Storbritannien och USA verkar Sverige dock ligga på ungefär samma 
nivå. 

Spetsutbildning i innovation och entreprenörskap främjar inte kvinnors företagande i 
inkubatorerna. Andelen kvinnliga universitetslärare vid närmsta universitet, ett 
könssegregerat industrifokus, och inkubatorernas ackumulerade erfarenhet av kvinnors 
företagande, påverkar kraftigt andelen kvinnor i inkubatorerna. 

En hög andel kvinnor ökade tillväxten i samtliga 
inkubatorföretag 
Vidare finns stora skillnader vad gäller utvecklingen i företagen. Till exempel har 
kvinnornas bolag högre överlevnad än männens, samtidigt som de också har en minst 
lika god tillväxt. Kvinnors bolag har också lättare att attrahera kapital i form av lån och 
bidrag. 

Extra intressant är att en hög andel kvinnor har en positiv effekt på tillväxten i samtliga 
inkubatorföretag. Tiden i inkubatorn har också en positiv effekt på bolagens tillväxt. 
Detta stödjer vårt antagande att inkubatorer är viktiga för entreprenöriellt lärande i 
universitetsmiljöer och borde kunna utnyttjas bättre för att stärka kvinnors akademiska 
entreprenörskap. Vare sig inkubatorerna eller entreprenörsutbildningarna i vår studie har 
(ännu) lyckats bidra till ett minskat genus-gap i kommersialisering av 
universitetsforskning. 
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Ensidigt fokus på teknik missgynnar kvinnors företagande 
Det är viktigt att fler kvinnor inom universitetssektorn ges förutsättningar att starta, 
driva och utveckla företag. Först och främst behöver den generella bilden av att en 
entreprenör är manlig ändras. Föreställningen om entreprenören som en man 
reproduceras både i entreprenörsutbildning och i inkubatorernas verksamhet. 

Högst status har företag som bygger sin verksamhet på teknikinnovationer. Jargongen, 
särskilt inom teknikinriktade inkubatorer, är ofta ”grabbig”. Att kvinnor, genom sitt 
företags inriktning eller på grund av sin sociala situation, i vissa fall efterfrågar andra 
typer av stöd är sällan någonting man beaktar. 

Det finns strukturella faktorer som hindrar kvinnor från att komma in och utveckla 
företag i en inkubator. Dels den outtalade normen som manifesteras i bilder och text, 
och som presenterar den önskade inkubatorföretagaren som en man. Dels de formella 
och informella kraven på att företagen ska baseras på ny teknik. 

Breddat fokus hos inkubatorerna kan öka kvinnors företagande 
Det är framför allt inom tjänstesektorn som kvinnor etablerar sina företag. Genom att 
prioritera företag med teknisk inriktning går inkubatorerna miste om en stor del 
potentiella tillväxtföretagare, som har sin bas i ny innovativ tjänsteverksamhet. 

En åtgärd kan vara att förändra det statliga Inkubatorprogrammet. I dag har 
Innovationsbrons inkubatorprogram, det på många sätt välmotiverade, uppdraget att 
bidra i kommersialisering av universitetsforskning i svenska inkubatorer. 

I vår studie har 95 procent av inkubatorerna med stöd från Inkubatorprogrammet fokus 
på teknik, life science eller tillväxtföretag. Endast 30 procent av de övriga 23 
inkubatorerna har sådant fokus. 

Ett utökat (mer välfinansierat) Inkubatorprogram skulle kunna stödja inkubatorer med 
en kompletterande inriktning, exempelvis mot branscher där kvinnor i högre 
utsträckning etablerar företag. 

Inkubatorer som är lyhörda för kvinnors affärsidéer, som visar att de välkomnar kvinnor 
och som arbetar mer ”nydanande” skulle kunna ge växtkraft till många fler företag 
drivna av kvinnor. 

Utöka entreprenörsutbildningar till samhällsvetenskap och 
humaniora 
Vår studie har inte kunnat påvisa några positiva effekter, på kvinnors akademiska 
entreprenörskap, av att universitet erbjuder ”Spetsutbildning i Innovation och 
Entreprenörskap”. Detta kan i viss mån bero på utformningen av vår studie och att det 
här finns ett stort behov av fortsatt forskning. 
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Men det kan också vara så att entreprenörsutbildningarna behöver förändras. 
Entreprenörsutbildningar bör kunna bidra till ett ökat akademiskt entreprenörskap bland 
kvinnor, speciellt med tanke på möjligheterna att bidra med såväl iddentifiering av 
affärsmöjligheter (på engelska: ”opportunity-recognition”) som ökat självförtroende 
kring kommersiellt kunnande. 

Många entreprenörsutbildningar i dag tenderar att fokusera på kommersialisering av 
forskningsresultat vid stora forskningstunga universitet med få kvinnor. Detta resulterar 
ofta i företag med relativt låg överlevnad och tillväxt, vilket i sig kan bero av de långa 
tidsperspektiv som kan vara nödvändiga. 

Det finns en låg kännedom om såväl inkubatorer som entreprenörsutbildningar bland 
studenter som inte studerar teknik eller ekonomi. En större andel studenter med andra 
inriktningar borde också erbjudas – något annorlunda utformade – 
entreprenörsutbildningar. 

 

Åsa Lindholm Dahlstrand, Högskolan i Halmstad 
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Hinder för kvinnors övertagande vid 
ägarskiften 

Företagande kvinnor är en mycket heterogen grupp. Enskilda individer kan 
utmana strukturella mönster, men riskerar också att ses som undantag, och 
därmed befästa trögrörliga maktstrukturer. 

Familjeföretag beskrivs ofta som exempel på en traditionell arena där 
kvinnors roller främst är kopplade till familjen, medan det är männen som 
tar hand om företagandet. Sammanblandningen av privata familjeroller och 
professionella företagarroller gör att utformningen av möjligheter till 
samhällsstöd för avlastning på det privata planet påverkar kvinnors 
företagande. 

Identiteten som entreprenör är komplex. Det är helt olika karriärvägar att 
födas in i rollen som företagsledare och att av egen kraft bygga upp ett 
företag. Synen på en entreprenör som något man blir, inte som något man 
är, ger ett bredare perspektiv på hur olika insatser ska utformas. 

Under 1990-talet omnämndes kvinnor oftast som maka till företagaren eller som 
”osynliga” i verksamheten, även om de jobbade i företaget. Under tidigt 2000-tal 
började kvinnor att uppmärksammas som företagare tillsammans med maken i 
familjeföretaget. De kunde inneha många olika roller i verksamheten. Många var 
informella och handlade om att ta hand om relationerna i familjen och företaget. 

Nyligen har kvinnor börjat uppmärksammans som företagsledare i nystartade företag 
eller i övertagande av familjeföretag. Finns det speciella omständigheter för kvinnor i 
familjeföretag då det gäller ägar- och ledarrollen? 

Kvinnor som tar över familjeföretag 
Den äldre generationens syn på kvinnor som företagare innebär ofta osynliga 
strukturella attitydmässiga hinder för att kvinnor ska ta över familjeföretaget. Samtidigt 
vill vi betona andra specifika förhållanden som kan råda i familjeföretagskontexten. Att 
ingå i ett familjeföretag innebär en unik situation för både döttrar och söner. Kvinnor 
som ingår i familjeföretag har alltså andra förutsättningar för företagande än kvinnor 
som inte ingår i ett familjeföretag. Familjeföretaget kan innebära en karriärväg för både 
döttrar och söner i ägarfamiljen genom direkt tillträde till ledande positioner och 
tillgång till kapital. En annan fördel är att barnen lärt sig företagande genom att ha varit 
närvarande i/med företaget under sin uppväxt. Det har gett barnen viktiga 
företagarkunskaper och erfarenheter. 
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De fördelar som nämns i relation till kvinnor, exempelvis flexibla arbetstider och större 
möjlighet att kombinera familj och företag, kan även gälla för män/söner som växer upp 
i familjeföretag. 

Flertalet av de kvinnor vi intervjuat saknar bröder, vilket samtidigt kan vara ett uttryck 
för att traditionella föreställningar lever kvar i familjeföretag med både söner och 
döttrar, där söner ofta har företräde till majoritetsägande och ledning. 

Våra studier är genomförda i en svensk samhällskontext med unika förutsättningar för 
kvinnors företagande. En del i detta är att många entreprenöriella kvinnor betonar både 
mannens och samhällets stödjande roll på det privata planet för att kunna driva ett 
företag. 

Genom att studera hur kvinnor berättar om sitt företagande, har vi bidragit med en 
alternativ förståelse av den entreprenöriella identiteten. Det finns en passiv väg till 
företagande som är vanlig i familjeföretag, det vill säga då döttrar ”hamnar” i ledande 
ställning i företaget utan att de egentligen hade planerat detta. 

Vi har också utforskat hur metaforer kan förstärka och framhäva vissa aspekter, genom 
att de adderar en dimension till den berättelse vi vill föra fram. 

I de historier kvinnorna berättar om sitt företagande kan relationen mellan det aktiva 
och det passiva förhållningssättet till att bli företagare synas vara motsägelsefull. 
Samtidigt kombineras ofta dessa förhållningssätt i praktiken. 

Praktiska konsekvenser 
Ett framväxande entreprenörskap för kvinnor är en kombination av de aktiva och 
passiva förhållningssätten, vilket får praktiska konsekvenser: 

1 för kvinnor i familjeföretag där den passiva historien lyfter fram tillgången till en 
karriär och inskolning i företagandet, men också att denna karriär kan gå förlorad 
just genom att den ofta sker slumpmässigt och inte är ett medvetet val. 

2 för utbildare där insikten om vikten av inskolning i företagandet borde betona 
tillämpningen av genusperspektiv i undervisning för att lyfta fram dolda strukturer. 

3 för politiska insatser i samhället där synen på en entreprenör som något man blir, 
inte som något man är, bör påverka hur olika insatser utformas. 

Vi har också studerat tre arenor där kvinnor i familjeföretag kan finna förebilder och 
stöd för sitt företagande: förebilder i familjen, förebilder i familjeföretaget, samt 
förebilder i det omgivande samhället. 

Nyhetsmedias syn på kvinnor i familjeföretag 
För att förstå samhällsdebatten om kvinnor i familjeföretag, har vi genomfört en studie 
av hur kvinnor i familjeföretag presenterats i nyhetsmedia under en femtonårsperiod. 
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Där visar vi med konkreta exempel hur det i medieartiklar framställs som problematiskt 
att kombinera moder- och företagarrollen. Vi visar också på att gruppen kvinnor i 
familjeföretag är heterogen vilket vi diskuterar i termer av olika affärsroller. Vi 
kontrasterar rollen ”dynastikvinnor”, kvinnor som presenteras på ett glorifierat sätt som 
arvtagerskor i kända, stora familjeföretag, med rollen som ”entreprenör”, dvs kvinnor 
som blivit uppmärksammade för att de av egen kraft har blivit framgångsrika i sin 
verksamhet. 

Det finns också många likheter mellan de här två grupperna. De är arvtagerskor i sina 
respektive familjeföretag (med undantag för de som själva startat ett familjeföretag) och 
är alla mycket framgångsrika. En aspekt som skulle vara intressant för framtida studier 
är att studera klass och företagande. Det finns ett personintresse i media för kvinnor från 
svenska dynastier medan artiklarna om entreprenöriella kvinnor i små och medelstora 
företag främst handlar om det de faktiskt utför.  

Mediebilden, kvinnligt företagande som ovanligt 
Affärsrollerna har också jämförts med en liknande amerikansk studie från 1990 över hur 
kvinnor i familjeföretag porträtteras i media. Mot bakgrunden att vi Sverige har ett 
aktivt jämställdhetsarbete, kunde man kanske förvänta sig att kvinnor som ägare och 
ledare av familjeföretag skulle presenteras på ett neutralt sätt. Men det visade sig att det 
fortfarande är liknande historier som florerar i medias rapportering: berättelser som 
bygger på det unika i att kvinnor driver företag. 

Delvis är detta kanske ett resultat av en medielogik, där ett reportage ska ha ett inslag av 
sensation. Men det är också problematiskt om man väljer att lyfta fram den företagande 
kvinnan som det sensationella, eftersom detta bidrar till konstruktionen av kvinnors 
företagande som något ovanligt. 

Det positiva med medieartiklarna är att de ger ett rikt material för att nyansera bilden av 
kvinnor som ägare och ledare. Förekomsten av artiklar om kvinnor som ägare och 
ledare ökar gradvis över tiden, vilket också leder till större variation i beskrivningarna. 

Mediebilden speglar strukturella samhällshinder 
Mediestudien representerar en debatt som återspeglar strukturella hinder på 
samhällsnivå för kvinnors företagande. De i nyhetsmedia porträtterade företagarna 
resonerar inte gärna kring mönster och strukturella hinder, även om de erkänner att de 
finns. Dels kan det bero på att de vill presentera sig själv och företaget i en positiv 
dager, dels kan det bero på att de ser sig mer som individer än som en del i ett mönster. 

Några av de mer erfarna företagarna ger dock exempel på hur de hindrats av existerande 
genusstrukturer. Bland de yngre kvinnorna cirkulerar något mer negativa föreställningar 
om kvinnor som grupp. 
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I maskulina industrier talar kvinnorna om strukturella mönster, i termer av skillnader 
mellan kvinnor och män. Dessa skillnader beskrivs delvis som positiva, men kvinnorna 
är samtidigt medvetna om att de betraktas som avvikande från normen. 
Mediediskussionen är viktig eftersom den sätter agendan för hur vi resonerar kring 
kvinnors företagande och kan stärka eller utmana existerande föreställningar. 

Samtidigt som studien har visat på att familjeföretaget fortfarande kan vara en mycket 
traditionell arena, finns det också ett stort intresse bland kvinnor i familjeföretag att 
agera som företagare och utveckla verksamheten. Döttrar i familjeföretag utbildar sig 
och skaffar sig den yrkeserfarenhet som behövs för att göra ett bra jobb. 

Vi vill också betona att det är individer som driver företag, medan föreställningar om 
företagande finns på en kollektiv strukturell nivå. 

Kvinnor som driver företag kan alltså mycket väl göra detta inom rådande strukturer 
och vara bekväma i detta. Att ifrågasätta genusstrukturer kan vara obehagligt både för 
kvinnor och för män. 

Sammanfattning av resultat 

• Företagande kvinnor är en mycket heterogen grupp, och återfinns i olika branscher, 
generationer, företagsstorlek, ägarandel, etc. vilket påverkar behov och möjligheter. 

• Enskilda individer kan utmana strukturella mönster men riskerar också att ses som 
undantag, och därmed befästa, trögrörliga maktstrukturer. 

• Familjeföretagandet visar på en möjlighet för kvinnor att bli företagare genom att ta 
över en befintlig verksamhet istället för att starta en ny 

• Det är ibland större skillnad mellan att ingå i ett familjeföretag eller inte, än mellan 
kvinnor och män (bröder och systrar som står i begrepp att ta över familjeföretaget). 

• Sammanblandningen av privata familjeroller och professionella företagarroller gör 
att utformningen av möjligheter till samhällsstöd för avlastning på det privata planet 
påverkar kvinnors företagande. 

• Identiteten som entreprenör är komplex och vi presenterar hur företagare använder 
en kombination av ett aktivt och ett passivt förhållningssätt när de talar om inträdet i 
företagarrollen. Att se identitet på det sättet kan ge nya insikter, framför allt genom 
den passiva berättelsen. Den handlar om hur kvinnor i familjeföretag blev 
ägare/ledare genom ett icke planerat och ofta omedvetet val. 

• Vi ser det också som viktigt att tillämpa ett genusperspektiv i konsultering, 
undervisning och utvecklingsinsatser för familjeföretagare eftersom detta kan vara 
ett fruktbart sätt att förstå hur vi styrs av dolda strukturer och att reflektera över 
föreställningar kring vem som är, eller kan vara, företagare.  

• Synen på en entreprenör som något man blir, inte som något man är, ger ett bredare 
perspektiv på hur olika insatser ska utformas. 
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