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Förord

 
Denna studie genomförs på uppdrag av Priorum och utgör en del av projektet Winnet Norrbot-
ten finansierat av Tillväxtverket. Priorum arbetar aktivt med jämställdhet och kvalitet för ökad 
tillväxt. Winnet Norrbotten är ett regionalt resurscentrum för ett ”gränsöverskridande samarbete 
som stärker och förbättrar kvinnors kompetens och konkurrenskraft” och fungerar ”som ett cen-
trum som ska samla erfarenhet och kompetens från regionens kvinnor samt agera som en legitim 
resurs i det regionala tillväxtarbetet”. I Norrbotten ska Priorum arbeta för att öka kvinnors makt 
och inflytande i samhället, skapa ökade möjligheter till ekonomiskt oberoende genom fokus på 
entreprenörskap och arbete. Därigenom avser Priorum Winnet Norrbotten att genom sin verk-
samhet bidra till att det övergripande jämställdhetsmålet uppnås i enlighet med de nationella 
jämställdhetsmålen, att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom 
livets alla områden.
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1. Inledning

 
Företagande kvinnor bidrar liksom företagande män till ett bättre och starkare Norrbotten och ekonomiskt välstånd genom 
att utveckla och tillhandahålla konkurrenskraftiga varor och tjänster, som också bidar till sysselsättning i regionen. Omkring 
25 % av alla befintliga svenska företag leds av kvinnor och trenden pekar på ett ökat nyföretagande bland kvinnor, från 28 % år 
2002 till 34 % år 2009 (Holmquist och Wennberg, 2010). I Norrbotten utgjorde år 2009 andelen nyföretagande kvinnor 33,2 % 
av de nystartade företagen (Tillväxtverket, 2010). Svenskt näringsliv (2011) konstaterar också att andelen nyföretagande kvin-
nor fortsätt att öka i Norrbotten under 2010. Trots att andelen företagande kvinnor stadigt ökar i Sverige som helhet såväl som 
i Norrbotten så är den vanliga föreställningen att kvinnors företagande är ett relativt marginellt fenomen. Det är viktigt att i 
sammanhanget notera att företagande kvinnor utgör en central del av det svenska näringslivet och av de svenska statsfinan-
serna. Ett exempel på detta är att under 2006 betalade företagande kvinnor i Sverige in över 10 miljarder kronor i bolagsskatt, 
30 miljarder i egenavgift som arbetsgivare samt 70 miljarder i moms baserat på företagens omsättning. Konstateras kan att 
företagande kvinnor utgör en viktig del av det ekonomiska välståndet och det svenska välfärdssamhället. 

Kvinnors företagande liksom mäns företagande kräver finansiella resurser för att säkerställa företags möjligheter att tillvarata 
affärspotentialen och för att möjliggöra ett hållbart och livskraftigt företagande. Företagens egna interna medel utgör en viktig 
del av företagens finansiering men denna finansiering är ofta inte tillräcklig för att kunna tillvarata företags utvecklingspoten-
tial. Nystartade företag kan behöva ytterligare finansiering för att möjliggöra en snabb kommersialisering och därmed öka 
möjligheterna för överlevnad. Företag i tillväxtfas kan behöva ytterligare finansiering för att överbrygga det finansiella gapet 
som finns mellan den finansiering företaget har och den finansiering som krävs för att möjliggöra en tillväxt exempelvis på nya 
marknader. Ytterligare exempel på företags behov av externt kapital kan kopplas till innovativa företags möjligheter att kom-
mersialisera sina nydanande och innovativa produkter eller tjänster. 

För att möjliggöra såväl nationell som regional tillväxt och utveckling tillskjuts offentlig finansiering till företagande kvinnor 
och män. Denna studie behandlar den offentliga finansiering som tillhandahålls av staten eller organisationer med statlig 
finansiering. Offentliga finansiärer utgör en viktig källa till extern finansiering för norrbottniska, likväl som för andra svenska 
företag. Denna studie fokuserar på offentlig finansiering som karaktäriseras av riskvillig finansiering i form av bidrag och/eller 
lån. Därmed fokuserar studien inte på offentliga finansiärer som blir ägare i de företag de finansierar. 

Kvinnors företagande omgärdas av ett antal myter och dessa myter påverkar också de företagande kvinnornas villkor att driva 
företag (Holmquist och Wennberg, 2010; Brush, et al., 2002; Marlow och Patton, 2005). Som en respons på dessa rådande 
föreställningar avser denna skrift att redovisa ett antal viktiga fakta om företagande kvinnor i Norrbotten samt hur finan-
siering från offentliga finansiärer fördelas mellan företagande kvinnor och företagande män i Norrbotten. Rapporten syftar 
mer specifikt till att identifiera företagande kvinnors verksamhet i Norrbotten, rådande finansiella strukturer samt finansiella 
villkor som omgärdar företagande kvinnor i Norrbotten. Vi presenterar statistiska analyser relaterat till företagande kvinnor i 
Norrbotten samt fördelning av offentliga finansiärers kapital i Norrbotten. För att ge en bredare bild av företagande kvinnors 
villkor i Norrbotten presenteras också resultat baserade på intervjuer med företagande kvinnor i Norrbotten som ansökt om 
offentlig finansiering. Dessa resultat bygger både på företagande kvinnor som erhållit finansiering och företagande kvinnor 
som fått avslag på sina finansieringsansökningar. Resultaten från denna studie relateras både till forskningsområdet genus och 
entreprenörskap samt till det pågående arbetet med framtagande av visionen ”Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och håll-
bar tillväxt i Sverige och Europa”. Dessa kopplingar möjliggör att resultaten kan ses utifrån ett större sammanhang. Rapporten 
avslutas med en diskussion kring implikationer för offentliga finansiärer och policyskapare med målsättningen att få till stånd 
ett mer aktivt främjande av företagande kvinnor i Norrbotten. 

1.1  Myter kring företagande kvinnor i Norrbotten utmanas  
 – en sammanfattning av studiens resultat  
 
 
Resultaten från denna studie sammanfattas nedan och dessa resultat utmanar ett par myter kring företagande kvinnor i  
Norrbotten.

Myt 1:  Företagande kvinnor i Norrbotten är etablerade i branscher där offentlig finansiering är begränsad eller enbart till- 
 gänglig till hög kostnad.

•	 Företagande	kvinnor	är	etablerade	i	multipla	branscher	där	huvudsakligen	Tjänsteindustri,	Handel	samt	Tillverkning			 
 och Jordbruk framstår som branscher där företagande kvinnor etablerat sig inom i Norrbotten. Denna bild av   
 bransch fördelning stämmer väl överens med branschfördelningen av mäns företagande.
•	 Inom	Tjänsteindustri	är	Konsultverksamhet	avseende	företags	organisation	det	vanligaste	området	där	kvinnor	i		
 Norrbotten driver företag följt av Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk prövning och analys.
•	 Med	 andra	 ord	 äger	 och	 leder	 kvinnor	 företag	 i	 Norrbotten	 i	 branscher	 där	 offentlig	 finansiering	 borde	 finnas	 
 tillgänglig.

Myt 2:  Antalet kvinnoägda/ledda företag (dvs en kvinna både äger företaget och är VD) är för få. 

•	 I	Norrbotten	är	305	aktiebolag	kvinnoägda/ledda,	5860	företag	är	registrerade	som	enskilda	firmor	av	kvinnor	och		
 4596 handelsbolag och kommanditbolag har en kvinna registrerad som bolagsman eller som kommanditdelägare. 
•	 Företagande	kvinnor	finns	representerade	i	hela	Norrbotten	och	i	huvudsak	är	de	etablerade	vid	kuststäder	samt		
 större inlandsstäder.
•	 Med	andra	ord	kan	kvinnors	företagande	anses	vara	ett	betydande	fenomen	i	Norrbotten	där	kvinnors	företagande		
 finns etablerade geografiskt över hela Norrbotten och antalet företagande kvinnor är högst ansenligt och därmed  
 borde offentlig finansiering finnas tillgänglig för dessa företagande kvinnor.  
 

1.2 Fakta kring företagande kvinnor i Norrbotten och offentlig  
 finansiering från Länsstyrelsen Norrbotten 

 
•	 Kvinnor	ansöker	om	mindre	finansiella	belopp	och	erhåller	mindre	finansiering	än	män	från	Länsstyrelsen.	Det	kan	 
 noteras att män beviljas i genomsnitt motsvarade belopp som kvinnor ansöker. 
•	 Kvinnors	ansökningar	avslås	i	signifikant	högre	utsträckning	än	mäns	av	Länsstyrelsen.
•	 Microstöd	beviljas	till	kvinnor	i	större	omfattning	än	män,	vilket	också	är	en	stödform	med	lägre	beloppstak.	Regi- 
	 nalt	utvecklingsstöd	är	den	vanligaste	stödformen	för	både	män	och	kvinnor	inom	Länsstyrelsen.
•	 Mest	kapital	beviljas	av	Länsstyrelsen	till	företag	i	tillverkningsbranschen	totalt	sett.	För	kvinnor	beviljas	mest	kap- 
 tal till företag som är verksamma inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. 
•	 Mest	kapital	beviljas	av	Länsstyrelsen	till	företagande	kvinnor	lokaliserade	i	Kiruna	följt	av	Gällivare.	 

 

1.3 Fakta kring företagande kvinnor i Norrbotten och offentlig  
 finansiering från Norrbottens Läns Landsting. 
 
•	 Det	finns	inga	signifikanta	skillnader	mellan	hur	mycket	finansiering	kvinnor	och	män	ansöker	eller	beviljas	i	genom- 
	 snitt	per	enskild	ansökan	från	Landstinget.
•	 De	stödområden	som	beviljats	mest	finansiering	av	Landstinget	är	projekt	inom	Kreativa	näringar,	Upplevelse,	Film	 
	 och	Unga,	vilket	även	stämmer	överens	med	ansökningsmönstret. 
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1.4 Fakta kring företagande kvinnor i Norrbotten och offentlig  
 finansiering från Almi Företagspartner Nord AB

 
•	 Kvinnor	erhåller	signifikant	mindre	finansiering	än	män	från	Almi.	Företagande	kvinnor	i	Kiruna	erhåller	totalt	sett	 
	 mest	finansiering	från	Almi,	medan	flest	lån	beviljas	företagande	kvinnor	i	Luleå.
•	 Almis	lån	har	beviljats	främst	företagande	kvinnor	inom	Handel	och	Hotell-	och	restaurangbranschen.	Betydligt	färre	 
 lån har beviljats företagande kvinnor inom Tillverkning och Jordbruk, vilka också är vanligt förekommande branscher  
 för företagande kvinnor i Norrbotten och karaktäriserade av kapitalkrävande investeringar.  

Resultaten ovan belyser strukturer som karaktäriserar företagande kvinnor i Norrbotten och statistiska analyser av genus och 
fördelning av offentlig finansiering i Norrbotten. Dessa visar att strukturer i fördelning av finansiering inte enkelt kan förstås 
med de förklaringar/myter som vanligtvis hänvisas till som exempelvis att antalet kvinnoägda/ledda företag är för få, eller att 
företagen är etablerade i branscher där offentlig finansiering är begränsad eller enbart tillgänglig till hög kostnad.  
 

1.5 Risker kopplade till genus som en faktor vid fördelning av  
 offentlig finansiering  
 
 
Risker kopplade till genus som en faktor vid fördelning av offentlig finansiering är:

•	 Risk	att	offentliga	finansiärer	satsar	på	”fel”	entreprenörer	(adverse	selection),	dvs	risk	för	att	offentliga	finansiärer	ej	 
 satsar på entreprenörer med störst affärspotential.  
•	 Risk	för	att	det	”finansiella	gapet”	för	företagande	kvinnor	inte	överbryggs	i	samma	utsträckning	som	för	män.	
•	 Begränsar	tillväxtmöjligheter	i	kvinnoägda/ledda	företag.

1.6 Policyimplikationer  
 
 
Policyimplikationer:
•	 Det	förefaller	som	om	att	formella	jämställdhetskrav	inte	räcker	för	att	dessa	krav	ska	avspeglas	i	offentliga	finansiärers	 
 fördelning av kapital.
•	 Kontinuerlig	uppföljning	och	utvärdering	av	fördelning	av	offentlig	finansiering	behövs.
•	 Det	är	fundamentalt	att	tillgång	till	offentlig	finansiering	sker	på	lika	villkor	för	män	som	för	kvinnor	då	tillgång	till	 
 finansiering är en av grundbultarna för att undkomma underkapitalisering och därmed också underprestation och  
 möjliggöra skapandet av högpresterande företag. 
•	 Denna	rapport	indikerar	att	kvinnor	möter	strukturella	hinder	när	de	försöker	få	tillgång	till	offentlig	finansiering	som	 
 krävs för att fullt ut kunna satsa på sin entreprenöriella verksamhet.

2. Brist på data som pratar genus

 
Det finns ett stort behov av denna studie eftersom kunskapen fortfarande är låg om kvinnors företagande i Norrbotten sam-
tidigt som det råder brist på relevant och korrekt registrerad information. Vi vill framhålla problemen kopplade till rapporter 
som vill synliggöra genusaspekter bland svenskt och norrbottniskt företagande. Vår erfarenhet i likhet med många andra 
tidigare studier inom området visar att det är extremt svårt att få fram könsuppdelad statistik när det gäller företagande och 
kanske speciellt när det gäller fördelning av kapital. Problemet med tillförlitlig statistik är även ett problem på global nivå. Flera 
nyckelaktörer i denna studie, dvs. offentliga finansiärer i Norrbotten har varit ovilliga eller inte haft förmågan att dela med 
sig av könsuppdelad information om hur de fördelar kapital. Problematiken med att få tillgång till tillförlitlig data visar också 
på hur känslig frågan är. Alla offentliga finansiärer i Norrbotten som kontaktats i samband med denna studie har fått samma 
förfrågan vad gäller detaljnivå av information. En del finansiärer har hänvisat till sekretess (exempelvis Innovationsbron) och 
andra har endast delgivit totala mängden kapital fördelat per år (exempelvis Norrbottens forskningsråd). Någon av finansiä-
rerna	har	endast	delgivit	fördelningen	av	kapital	men	inte	hur	efterfrågan	och	lånevillkoren	sett	ut	(ALMI).	De	som	medgivit	
full	access	till	efterfrågad	information	inom	ramarna	för	deras	sekretesskriterier	är	Landstinget	och	Länsstyrelsen.	Norrlands-
fonden tillfrågades i ett sent skede av studien och var också villiga att bidra med information. Information från denna finansiär 
hann inte erhållas och tas med i denna studie.

För att denna skrift ska kunna analyseras och jämföras med andra redogör vi för den definition av företagande kvinnor som 
ligger till grund i rapporten, nämligen; ”den person som sköter verksamhetens löpande förvaltning” (Statistiska Centralbyrån; 
SCB Entreprenörskapsdatabas). Denna operativa person är oftast vd och/eller ägare men behöver inte nödvändigtvis vara det. 
Med denna breda definition som bas avser vi att analysera kvinnors företagande i Norrbotten för att dels generera en bild av 
gruppen företagande kvinnor i Norrbotten och deras verksamhet och tillgången till offentlig finansiering för denna population 
i Norrbotten.
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3. Sveriges företagande på nationell och regional nivå

 
Tillväxtverket presenterar i sin rapport (2009) en undersökning gjord på 18 000 svenska småföretag med upp till 49 anställda. 
Undersökningen	inkluderar	alla	branscher	och	alla	delar	av	Sverige.	Vi	kommer	att	fokusera	presentationen	på	en	jämförelse	
mellan kvinnor och mäns företagande och då specifikt på hur mönstret Norrbotten ser ut jämfört med det nationella mönst-
ret.  

Sveriges småföretagare utgörs av ca 78% män och 22% kvinnor. I Norrbotten är det ca 77% män och 23% kvinnor som driver 
företag. Konstateras kan också att fördelningen mellan kvinnors och mäns företag i Norrbotten och i Stockholm inte skiljer sig 
åt. När det gäller nyföretagande kan en trend mot ökad andel av företag ägda av kvinnor skönjas. Nationellt ägs de nya företa-
gen till ca 60% av män, 30% av kvinnor och en mindre andel mixade företag. Mönstret i Norrbotten skiljer sig något från hur 
det ser ut nationellt, här ägs 61.2% av män, 33.2% av kvinnor och 5.7% av en mix med både män och kvinnor. Intressant att se 
är att Norrbotten ligger högst i andel nyföretagande kvinnor. Mönstret för Norrbotten skiljer sig inte heller speciellt med hur 
det ser ut i Stockholm. (Tillväxtverket, 2009).

En vanlig myt inom företagande är att kvinnor inte vill att deras företag ska växa. Tillväxtverkets studie 2009 visar tydligt på 
det motsatta. Nationellt så vill ca 44% av de mansägda företagen  och 40% av de kvinnoägda företagen växa, både vad gäller i 
omsättning och antalet anställda. I Norrbotten tenderar tillväxtviljan att vara starkare än det nationella mönstret då 52.7% av 
de kvinnoägda företagen vill växa och 49.4% av de mansägda företagen vill växa. Kvinnoägda företag i Norrbotten verkar också 
vara mer tillväxtbenägna än hur mönstret ser ut generellt i landet. Viljan att växa bland landets och bland Norrbottens företag 
tenderar att vara stor.

Företagarens kompetens i termer av utbildning är ett vanligt mått som ofta jämförs i samband med mäns och kvinnors företa-
gande. Tillväxtverkets undersökning (2009) visar att kvinnor som är företagare generellt har högre utbildningsnivå än män som 
har företag. I Norrbotten ser mönstret ut på likartat sätt där ca  29.7% av kvinnorna har eftergymnasial utbildning och 25% av 
männen har eftergymnasial utbildning.

Län   Eftergymnasial utbildning andel i %
   Kvinnor  Män
 
 Stockholm   60,5   44,2
 Uppsala   37,1   32,5
 Södermanland  42,0   28,0
 Östergötland  33,0   30,4
 Jönköping   32,2   25,8
 Kronoberg   31,3   20,5
 Kalmar   29,5   20,8
 Gotland   36,5   24,7
 Blekinge   32,4   23,1
 Skåne    48,4   33,1
 Halland   46,9   24,3
 V. Götaland   44,6   32,8
 Värmland   35,6   28,3
 Örebro   29,4   26,1
 Västmanland   36,0   29,1
 Dalarna   31,0   24,7
 Gävleborg   33,1   22,7
 Västernorrland  34,4   20,8
 Jämtland   35,6   22,0
 Västerbotten   33,5   29,1
 Norrbotten   29,7   25,1 

 Tabell 1. Utbildningsnivå, genus och län

Branschfördelning i Svenska företag visar att den största delen av företagen befinner sig i tjänstebranschen både för företag som 
ägs av kvinnor och företag som ägs av män. Kvinnorna som äger företag i Norrbotten liksom i Sverige i övrigt befinner sig inom 
alla branscher. I Norrbotten befinner sig 8.6% av kvinnornas företag och 12.9% av männens företag i tillverkningsbranschen. 
Största delen av både företag ägda av kvinnor och av män befinner sig i tjänstebranschen.  Endast 1.7% av kvinnors företagande 
befinner sig i byggbranschen. I branschen handel befinner sig 29.5% av kvinnornas företag och 22% av männens företag. Intres-
sant att se är att endast 4,4% av de kvinnoägda företagen som finns i Stockholm befinner sig i tillverkningsbranschen.

Bransch, andel i %
Län  Kvinnor/Män Tillverkning Handel  Bygg  Tjänster
 
 Stockholm  Kvinnor 4,4  18,2  2,6  74,9
  Män   7,6  17,6  17,8  57,0
 Uppsala  Kvinnor  6,1  19,5  3,0  71,4
  Män  9,5  21,1  22,7  46,7
 Södermanland Kvinnor  4,6  26,3  4,1  65,1
  Män   14,4  20,3  24,1  41,3
 Östergötland  Kvinnor  7,4  29,2  4,1  59,3
  Män   12,4  23,5  21,4  42,7
 Jönköping  Kvinnor  11,0  30,9  4,1  53,9
  Män   19,8  27,7  17,8  34,7
 Kronoberg  Kvinnor 9,3  23,7  2,3  64,7
  Män   18,4  24,3  18,8  38,4
 Kalmar  Kvinnor 9,3  24,3  2,3  64,2
  Män   14,8  27,4  21,5  36,4
 Gotland Kvinnor  11,5  21,3  2,9  64,3
  Män   13,0  19,7  29,0  38,3
 Blekinge  Kvinnor  4,0  31,0  4,0  61,0
  Män   12,3  26,4  19,9  41,4
 Skåne  Kvinnor  5,1  27,5  2,1  65,3
  Män   10,8  25,8  18,5  45,0
 Halland  Kvinnor  7,5  23,6  3,7  65,2
  Män   12,2  25,9  22,5  39,5
 V. Götaland  Kvinnor  6,3  25,9  2,2  65,6
  Män   12,2  24,5  20,9  42,4
 Värmland Kvinnor  7,5  28,3  3,5  60,7
  Män   12,2  26,6  19,3  42,0
 Örebro  Kvinnor  7,2  31,9  1,3  59,6
  Män   14,4  24,6  21,5  39,4
 Västmanland Kvinnor  6,9  24,8  3,0  65,3
  Män   14,3  21,2  21,5  43,1
 Dalarna  Kvinnor  11,0  27,8  4,0  57,2
  Män   15,2  22,2  22,7  39,8
 Gävleborg  Kvinnor  6,1  32,0  2,2  59,8
  Män  14,5  23,5  21,3  40,7
 V.Norrland  Kvinnor  3,4  32,0  2,0  62,6
  Män   12,2  24,5  22,5  40,8
 Jämtland  Kvinnor  8,9  25,5  2,3  63,3
  Män   12,3  21,1  21,1  45,5
 Västerbotten  Kvinnor  6,2  25,8  0,8  67,1
  Män   13,0  22,1  20,7  44,2
 Norrbotten  Kvinnor  8,6  29,5  1,7  60,2
  Män   12,9  22,0  21,3  43,8
 Tabell 2. Bransch, genus och län
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4.1 Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning bransch

 
305 företag registrerade som aktiebolag i Norrbotten ägs och leds av kvinnor, dvs en kvinna är VD för företaget och är ägare 
av företaget1. Dessutom är en kvinna vice VD i 31 Norrbottniska aktiebolag och i 39 Norrbottniska aktiebolag är en kvinna 
extern VD, samt i 2 aktiebolag extern vice VD. De 305 aktiebolagen som ägs och leds av kvinnor befinner sig i en mångfald av 
branscher (se figur 1). De tre vanligaste branscherna bland Norrbottniska kvinnoägda-ledda aktiebolag är; Verksamhet inom 
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Handel; och Tillverkning. Inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och tek-
nik är det vanligaste området där kvinnor driver företag, Konsultverksamhet avseende företags organisation (drygt 10 procent 
av aktiebolagen bedrivs inom detta område). Först på femte plats återfinns företagande kvinnor inom branschen Vård och 
omsorg i Norrbotten. Denna bransch har utpekats i tidigare studier som vanligt förkommande bland företagande kvinnor i 
Sverige, vilket inte är helt i linje med situationen i Norrbotten.

1Motsvarande antal aktiebolag som ägs och leds av en man som VD i Norrbotten är 1760.
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Figur 1. Kvinnors företagande i Norrbotten; aktiebolag fördelat mellan branscher.

92 aktiebolag inom Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ägs och leds av kvinnor i Norrbotten. Inom 
denna form av verksamhet är företagande kvinnor mer specifikt aktiva inom: Verksamheter som utövas av huvudkontor; kon-
sulttjänster till företag (38 företag), Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (17 företag), Annan 
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (16 företag), Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (14 företag), 
Vetenskaplig forskning och utveckling (3 företag), Reklam och marknadsundersökning (3 företag), samt Veterinärverksamhet 
(1 företag).

Inom verksamheten Handel ingår 77 företag som ägs och leds av kvinnor2. Dessa fördelar sig mer specifikt: Detaljhandel utom 
med motorfordon och motorcyklar (53 företag), Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (19 företag), Handel 
samt reparation av motorfordon och motorcyklar (5 företag).

2Denna siffra kan jämföras med de 312 aktiebolag som ägs och leds av män inom handel i Norrbotten. Mao en femtedel av företagen ägs och leds av kvinnor inom Handel i Norrbotten.

1
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51 aktiebolag som ägs och leds av kvinnor i Norrbotten är verksamma inom Tillverkningsbranschen3 och mer specifikt är 
de verksamma inom: Annan tillverkning (9 företag), Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (7 företag), 
Tillverkning av trä och varor av trä (5 företag), Pappers och pappersvarutillverkning (5 företag), Tillverkning av gummi och 
plastvaror	(4	företag),	Tillverkning	av	datorer,	elektronikvaror	och	optik	(3	företag),	Textil-varutillverkning	(3	företag),	Livs-
medelsframställning (2 företag), Tillverkning av kläder (2 företag), Tillverkning av läder och skinnvaror (2 företag), Icke metal-
liska	mineraliska	produkter	(2	företag),	Reparation	och	installation	av	maskiner	och	apparater	(2	företag),	Grafisk	produktion	
och reproduktion av inspelningar (1 företag), Tillverkning av kemikalier (1 företag), Stål och metall framställning (1 företag), 
Tillverkning av elapparatur (1 företag), samt Tillverkning av möbler (1 företag). 

7 aktiebolag ägs och leds av kvinnor inom Jordbruk, skogsbruk och fiske. Däremot inom företagsformen, enskild firma, där fö-
retagande kvinnor i Norrbotten är aktiva dominerar Jordbruk, skogsbruk och fiske (3131 företag). Därefter följer Annan servi-
ceverksamhet (645 företag), Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (411 företag) och Handel (392 företag). 
Totalt finns 5860 enskilda firmor registrerade av kvinnor i Norrbotten.4 (Figur 2).

3 Ytterligare 3 kvinnor är anställda som VD, dvs extern VD i Norrbottniska aktiebolag. Dessa siffror kan jämföras med de 252 aktiebolag som ägs och leds av män i Norrbotten verksamma 
inom tillverkningsbranschen, och ytterligare 34 män är anställda VD, dvs extern VD i Norrbottniska tillverkande aktiebolag. Mao, en sjättedel av norrbottniska tillverkande aktiebolag ägs 
och leds av kvinnor.  
4 För Handelsbolag och Kommanditbolag rapporteras ingen statistik fördelat mellan bransch då data saknas.
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Figur 2. Kvinnors företagande i Norrbotten; enskild firma fördelat mellan branscher. 

Slutsats: Företagande kvinnor är ett betydande fenomen i Norrbotten och de är etablerade i multipla branscher där huvud-
sakligen Tjänsteindustri, Handel samt Tillverkning och Jordbruk framstår som branscher där företagande kvinnor etablerat sig 
inom i Norrbotten.

Denna branschstruktur visar att myten om att kvinnor i huvudsak driver företag i branscher såsom handel och service (Anna, 
Chandler, Jansen och Mero, 1999) inte helt stämmer då den tredje vanligaste branschen är tillverkning för aktiebolag och 
jordbruk dominerar inom enskild firma. Detta är också i linje med en rapport från SCB (2008: s 28) som pekar på att andelen 
företag som drivs av kvinnor är lika fördelade mellan industri och handel. Andra svenska studier rapporterar att kvinnors fö-
retag oftast återfinns i servicenäringar som företagstjänster, rekreation, hotell- och restaurangverksamhet, detaljhandel samt 
personlig service (Nutek, 2006). Dessutom visar resultaten att de vanligaste tjänsteföretagsformerna i Norrbotten bland fö-
retagande kvinnor är konsulttjänster avseende företags organisation och arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk 
provning och analys. Resonemang som förts kring detta är att i dessa branscher är inträdesbarriärerna lägre (även vad gäller 
behov av finansiellt kapital) och det behövs mindre investeringar i maskiner och andra tillgångar. Samtidigt kan det noteras 
att hotell- och restaurangverksamhet är en investeringstung bransch. Dessa studier stämmer dock inte helt med bilden av 
kvinnors företagande i Norrbotten då verksamhet inom tillverkning och jordbruk generellt kräver investeringar av någon form 
av dignitet. Även vetenskapliga studier visar att kvinnors företagande är generellt underrepresenterade i alla sektorer och att 
föreställningen att kvinnor äger företag företrädesvis i de sektorer där kvinnor också är överrepresenterade som anställda inte 
helt stämmer (Blake, 2006). Med andra ord äger och leder kvinnor företag i branscher där offentlig finansiering borde finnas 
tillgänglig.

2
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4.2 Kvinnors företagande i Norrbotten – fördelning ort

 
De 305 företagen i Norrbotten som ägs och leds av kvinnor fördelar sig över länet enligt Figur 3 nedan. Där framgår att de tre 
orter	med	flest	företagande	kvinnor	inom	bolagsformen;	aktiebolag	är	Luleå,	Kiruna	och	Piteå.

Figur 3. Kvinnors företagande i Norrbotten; aktiebolag fördelat mellan orter.

Av de 4596 handelsbolag och kommanditbolag som har en kvinna registrerad som bolagsman eller som kommanditdelägare 
i	Norrbotten	är	flest	 företag	registrerade	 i	Luleå	(1403	företag),	därefter	 följer	Boden	(715	företag)	och	Piteå	(672	företag).	
Därefter	följer	orterna;	Kiruna	(344	företag),	Kalix	(315	företag,	Gällivare	(285	företag),	Haparanda	(147	företag)	Älvsbyn	(143	
företag) Jokkmokk (133 företag) Pajala (115 företag) Övertorneå (83 företag) Arjeplog (81 företag) Arvidsjaur (81 företag) 
Överkalix (79 företag). (Se figur 4).

3

4

Figur 4. Kvinnors företagande i Norrbotten; HB och KB fördelat mellan orter.

Av	de	5860	företag	som	är	registrerade	som	enskild	firma	är	flest	registrerade	i	Luleå	(1408	företag),	följt	av	Piteå	(1039	företag)	
och	därnäst	Boden	(591	företag).	Därefter	följer	orterna;	Kiruna	(447	företag),	Kalix	(431	företag),	Gällivare	(345	företag),	Jokk-
mokk (265 företag), Pajala (249 företag), Älvsbyn (231 företag), Arvidsjaur (212 företag), Haparanda (188 företag), Arjeplog 
(158 företag), Överkalix (145 företag), Övertorneå (151 företag). (Se figur 5).
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Figur 5. Kvinnors företagande i Norrbotten; enskild firma fördelat mellan orter.

Slutsats: Företagande kvinnor finns representerade i hela Norrbotten och i huvudsak etablerade vid kuststäder samt större 
inlandsstäder. 
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5. Offentliga finansiärer - vilka är de? Arenan med nationella och  
 regionala finansiella aktörer

 
För att öka förståelsen för de offentliga finansiärerna som finns i Norrbotten kommer vi här att redogöra för olika typer av 
centrala offentliga finansiärer och olika typer av finansiering som finns att tillgå från de olika finansiärerna. Studien fokuserar 
på beständiga finansiärer och finansiering och inte på tillfälliga satsningar som görs i syfte att stärka området företagande 
kvinnor.  Informationen baseras främst på finansiärernas egna hemsidor och den information som finns att tillgå på dessa. 
Den varierande informationsmängden mellan olika typer av finansiärer får implikationer på innehåll och omfattning av pre-
sentation av de olika finansiärerna.  
 

5.1 Länsstyrelsen företagsstöd 
 
På länsstyrelsens hemsida finns relativt mycket information att tillgå kopplat till avsikten med länsstyrelsens företagsstöd 
samt de olika finansieringsmöjligheter som finns. Offentlig finansiering från länsstyrelsen avser att bidra till hållbar tillväxt i 
Norrbottniska företag och därmed också i länet som helhet. I Tillväxtverkets rapport (2011) presenteras resultat som visar 
att	Svenska	företag	som	erhållit	olika	typer	av	stöd	från	Länsstyrelsen	har	haft	en	mer	gynnsam	ekonomisk	utveckling	av	
företaget i termer av omsättning, vinst och förädlingsvärde än företag som inte fått tillgång till stöd.  Rapportens resultat 
visar bla att företag som tilldelades stöd år 2006 haft en bättre procentuell utveckling än företag som inte tilldelades stöd. 
Däremot finner studien inte någon skillnad i överlevnad mellan företag som beviljats stöd och företag som inte beviljats stöd. 
Länsstyrelsens	företagsstöd	kan	konstateras	vara	en	central	finansiär	för	små	och	medelstora	svenska	företag.	Avsikten	med	
stöden	är	att	de	ska	hjälpa	Norrbottens	företag	att	få	en	långsiktig	lönsamhet	och	tillväxt.	Länsstyrelsen	arbetar	utifrån	ett	
policydokument som möjliggör för dem att bevilja finansiering i alla branscher och därmed framstår det som att branschtill-
hörighet inte är avgörande faktor i fördelning av deras offentliga finansiering. Vi kommer här att redogöra för olika stödfor-
mer	som	finns	att	tillgå	hos	Länsstyrelsen	företagsstöd.

Regionalt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd kan erhållas av företag och organisationer som bedriver verksamhet inom ramen för marknadsmäs-
siga villkor och för företag som avser att genomföra större investeringar. Företag kan få stöd för både mjuka och hårda inves-
teringar. Hårda investeringar kan exempelvis vara byggnader och maskiner. Mjuka investeringar kan exempelvis vara att anlita 
externa konsulter för att bygga upp den interna kompetensen genom insatser såsom utbildning, och information.  Stöd kan 
också erhållas för företags investeringar i forskning och utveckling. (Tillväxtverket, 2011) Vissa investeringar är inte stödberät-
tigade och det gäller bla investeringar i fordon, kostnader för eget arbete samt kostnader för leasing. 

Ett viktigt kriterium för att ett företag ska få stöd är att investeringen kan bedömas leda till ökad ekonomisk tillväxt i företaget 
och också ökad sysselsättning. Investeringen ska mer specifikt prognostiseras att öka företagets lönsamhet samt bidra till att 
företagets verksamhet blir varaktig. Stöd för investeringar kan beviljas till mellan 10% och 35% av godkända investeringar (Till-
växtverket,	2011).	På	Länsstyrelsen	Norrbottens	hemsida	uppges	att	stöd	kan	ges	till	mellan	15%-35%	av	investeringen.	(2011)	
Viktigt att notera är att stöd endast ges i nödvändig omfattning för att företaget ska kunna genomföra investeringen.

Stöd	från	Länsstyrelsen	ges	främst	till	företag	inom	det	så	kallade	stödområdet	A.	Inom	ramen	för	stödområde	A	ligger	or-
terna;	Arjeplog,	Arvidsjaur,	Gällivare,	Haparanda,	Jokkmokk,	Kalix,	Kiruna,	Pajala,	Älvsbyn,	Överkalix,	Övertorneå,	Edefors	och	
Gunnarsbyns	församlingar	i	Bodens	kommun	samt	före	detta	Markbygdens	kyrkobokföringsdistrikt	i	Piteå	kommun.	Dessa	
orter hör främst till kategorin landsbygd. Stöd finns också att tillgå från Tillväxtverket inom det så kallade stödområdet B. 
Inom	ramen	för	stödområde	B	kan	finansiering	göras	inom	de	geografiska	områdena	Bodens	kommun	utom	Edefors	och	Gun-
narsbyns	församlingar,	Luleå	kommun	utom	Luleå	tätort	samt	Piteå	kommun	utom	före	detta	Markbygdens	kyrkobokförings-
distrikt. Investeringsstöd till företag inom stödområde B är förenat med ytterligare restriktioner i vad som är stödberättigat 
jämfört med investeringar i stödområde A. Det är exempelvis främst investeringar som förväntas ha strategisk betydelse eller 
annan betydelse för regional utveckling som kan beviljas stöd inom stödområde B. Vidare kan företag inom stödområde B 
endast få finansiering i fall där företagen inte kan få tillgång till traditionella lån för att täcka hela eller delar av kapitalbehovet. 
Företag inom detta stödområde kan dock få tillgång till finansiering för exempelvis uppbyggnad och ombyggnad av lokaler när 
lokalerna avses att hyras ut eller när nybyggnad av lokaler har strategisk betydelse. (Tillväxtverket, 2011)

När företag behöver större stödbelopp för investeringar än de ovan nämnda kan de beviljas medel från Tillväxtverket och/
eller	regeringen.	Sådana	mer	omfattande	stöd	är	inte	tillgängliga	för	företag	inom	centralorten	Luleå.	 
(Tillväxtverket,	2011;	Länsstyrelsen	Norrbotten,	2011)	 
 
Investeringsstöden fokuserar på specifika branscher och dessa är;
•	 Industriell	eller	industriliknande	verksamhet	
•	 Industriserviceverksamhet	
•	 Tjänste-	och	serviceverksamhet	
•	 Turistverksamhet	
•	 Annan	verksamhet	som	bedöms	få	väsentlig	betydelse	för	näringslivet	i	regionen	eller	annars	bedöms	ha	särskild		
 betydelse för den regionala utvecklingen. 
	 (Länsstyrelsen	Företagsstöd	Norrbotten,	2011)

De bedömningskriterier som främst gäller för investeringsstöd är att företagets affärsidé ska ha ekonomisk bärkraft samt att 
affärsinriktning och upplägg ska passa till regelverket. För att inte bidra till konkurrenssnedvridande effekter ska stöden inte 
ges till investeringar som kan påverka konkurrensförhållandena. Varje ansökan prövas individuellt av länsstyrelsen.  
(Länsstyrelsen	Företagsstöd	Norrbotten,	2011)	 
 
Regionalt bidrag till företagsutveckling
En annan stödform som finns att tillgå för företag är ”Regionalt bidrag till företagsutveckling”. Stöd ges till små och medelstora 
företag i regionen och då speciellt till företag i glesbygds- och landsbygdsområden. I Norrbotten innebär det att stöd kan ges 
till	företag	i	stort	sett	i	hela	länet	men	med	undantag	av	centralorten	Luleå	med	närliggande	byar.	Även	det	regionala	bidraget	
för företagsutveckling avser att främja en hållbar utveckling i Norrbottniska företag likväl som i regionen.
 
Regionalt bidrag till företagsutveckling ges till samma typer av investeringar som för regionalt investeringsstöd, dvs till investe-
ringar i exempelvis maskiner, inventarier, patent, licenser, marknadsföring och produktutveckling. Detta innebär att stöd även 
här ges till både hårda och mjuka investeringar samt att stöd inte ges till investering i fordon eller för att finansiera eget arbete, 
driftskostnader eller leasing. 
 
Det	 regionala	 bidraget	 till	 företagsutveckling	 kan	 enligt	 Länsstyrelsen	 Norrbottens	 hemsida	 (2011)	 beviljas	 inom	 följande	
branscher;
•	 industriell	eller	industriliknande	verksamhet	
•	 industriserviceverksamhet	
•	 tjänste-	och	serviceverksamhet	
•	 turistverksamhet	
•	 annan	verksamhet	som	bedöms	få	väsentlig	betydelse	för	näringslivet	i	regionen	eller	annars	bedöms	ha	särskild		
 betydelse för den regionala utvecklingen 

Det regionala bidraget till företagsutveckling kan erhållas till maximalt 25%-50% av godkänd investering. Den maximala nivå för 
stöd skiljer mellan stödområde A och B5 . Inom stödområde A kan stöd beviljas upp till 50% av investeringen och inom stödområde 
B kan upp till 25% av investeringen beviljas. Bedömningen av företags finansieringsansökningar sker individuellt och den procen-
tuella stödnivån varierar mellan olika företag. Stödet kan högst uppgå till 1.2MKr under en period av tre år. Det regionala bidraget 
till företagsutveckling kan ges i form av tre olika stödformer; landsbygdsbidrag, landsbygdslån samt bidrag till hemarbete. Stödet 
kan också ges i form av en konsultcheck och i form av mikrobidrag. Takbeloppet för regionalt bidrag till företagsutveckling ligger 
på maximalt 1.2 MKr vilket även inkluderar mikrobidrag och konsultcheck samt nedsättning av sociala avgifter i stödområde A.  
(Länsstyrelsen	Norrbotten,	2011)

5 Inom ramen för stödområde A ligger orterna; Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå, Edefors och Gunnarsbyns försam-
lingar i Bodens kommun samt före detta Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.  Inom ramen för stödområde B ligger orterna de geografiska områdena Bodens kommun 
utom Edefors och Gunnarsbyns församlingar, Luleå kommun utom Luleå tätort samt Piteå kommun utom före detta Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt.
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Mikrobidrag 
Mikrobidrag kan ges till nyetablerade företag som avser att genomföra mindre investeringar.  Stöd kan utgå till maximalt 50% 
av investering för  investeringar till ett maximalt belopp av 60 000 Kr. Det innebär att företag högst kan få 30 000 Kr i micro-
bidrag. De flesta typer av företagsstöd vänder sig till heltidsföretag men mikrobidrag kan även erhållas av företag som bedrivs 
i form av deltidsföretag. För att få tillgång till mikrobidrag ska företaget bedrivas på marknadsmässiga villkor, även detta för 
att inte bidra till snedvriden konkurrens. Företag belägna på en lokal marknad och som konkurrerar med andra liknande 
verksamheter på denna marknad kan inte få tillgång till finansiering om inte marknadens storlek kan påverkas. Mikrobidrag 
kan	erhållas	av	företag	i	hela	länet	förutom	av	företag	belägna	i	Luleå	tätort.	Stöd	kan	utgå	till	mindre	investeringar	i	maskiner	
och inventarier. Bidrag kan också ges för att täcka kostnader för marknadsföringsinsatser, exempelvis kostnader för visitkort 
och säljbroshyrer. Bidrag kan också ges till att täcka kostnader för produktutveckling och design. Vissa typer av verksamheter 
är undantagna från möjligheten att få tillgång till mikrobidrag och det gäller områdena handel, transport och entreprenad-
verksamhet.	(Länsstyrelsen	Norrbotten,	2011)	Företag	kan	vanligtvis	bara	få	tillgång	till	mikrobidrag	vid	ett	tillfälle.	Centrala	
bedömningskriterier för mikrobidrag är bla att företagets verksamhet bedöms kunna bli lönsamt, att företaget kan skapa 
varaktig sysselsättning, att investeringen inte påverkar konkurrensförhållandena. Vidare ska affärsinriktning och upplägget 
passa in i det regelverk som gäller för mikrobidrag. Ytterligare ett centralt kriterium är att stödet ska anses vara väsentligt för 
företagarens försörjningssituation.
 
Konsultcheckar kan erhållas av små och medelstora företag för kompetensförstärkning inom områden där företaget själva 
saknar kompetens, dvs till extern anskaffning av kompetens exempelvis via externa konsulter. Stöd ges till företag som bedriver 
verksamhet på marknadsmässiga villkor och då för företagsutvecklande insatser inom en begränsade tid. Konsultchecken är en 
del av regionalt bidrag till företagsutveckling. Konsultchecken kan bland annat användas till; ökad försäljning/marknadsplan, 
marknadsutvidgning, produktutveckling, organisationsanpassning för tillväxt, forskarcheck (företaget köper tjänst av univer-
sitetet) samt styrelseutbildning/förstärkning. För konsultcheck finns inga geografiska avgränsningar för var stöd kan erhållas, 
vilket innebär att alla företag oavsett geografisk lokalisering kan få tillgång till stöd i form av konsultcheck.
 
Ytterligare	exempel	på	stöd	från	Länsstyrelsens	företagsstöd	är	innovationsbidrag som kan ges till företag i hela länet för pro-
jekt i tidiga skeden av teknikutveckling. Ännu en stödform är stöd till kommersiell service i glesbygd vilket kan ges till livsmed-
elsbutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden. Sådana stöd ges till företag lokaliserade på platser långt ifrån annan  
dagligvaruhandel och där servicen i bygden är hotad. 
 
Företag kan maximalt få offentligt stöd till en nivå av 200 000 Euro under en treårsperiod.  
 

5.2  Norrbottens Läns Landsting - Regionala utvecklingsprojekt

Norrbottens	 läns	 landstings	regionala	utveckling	arbetar	 för	en	 långsiktig	och	hållbar	utveckling	 i	Norrbotten.	Landstinget	
fokuserar på finansiering av regionala projekt av strategisk karaktär med avsikt att skapa förutsättningar för att projekten 
ska leda till tillväxt i form av exempelvis nya företag och/eller tillväxt i befintliga företag. Tillväxten avser vidare att leda till 
skapande	av	nya	arbetstillfällen.	Finansiering	från	Landstinget	är	endast	av	projektkaraktär	och	avsikten	är	inte	att	finansiera	
löpande	verksamhet	och	drift.	Projektet	ska	i	enhet	med	Landstinget	definition	ha	en	början	och	ett	slut.	För	att	få	tillgång	
till finansiering ska projekten ligga inom ramen för regionens fem centrala tillväxtområden vilka finns angivna i det regionala 
tillväxtprogrammet	för	Norrbotten.	De	fem	tillväxtområdena	är	(Länsstyrelsen	Norrbotten,	2011):
•	 Kunskapsintensiva	tjänstenäringar	
•	 Upplevelsenäringar	
•	 Test-	och	övningsverksamhet	
•	 Energi-	och	miljöteknik	
•	 Basindustrin	-	förädling	 
 
Norrbottens	Läns	Landsting	är	en	central	offentlig	finansiär	och	finansierade	under	åren	2007-2009	projekt	för	totalt	68	mil-
joner kronor. Finansieringen gick till 136 olika projekt och satsningar. På landstingets hemsida går även att läsa att hävstångs-
effekten	av	Landstingets	68	miljoner	kronor	tillsammans	med	andra	medfinansiärer	(privata	finansiärer	och	EU-finansiering)	
bidrar till ”totalt 882 miljoner utvecklingskronor i Norrbotten.”

Landstingets	regionala	enhet	arbetar	aktivt	med	att	främja	jämställdhet,	integration	och	mångfald.	Dessa	aspekter	utgör	cen-
trala bedömningskriterier för finansiering av projekt och tas hänsyn till i såväl beslut och genomförande som i uppföljning av 
projekt. Ett målande citat för Norrbottens läns landsting är:

”Landstingets	utvecklingsarbete	vilar	på	allas	lika	värde,	oavsett	ålder,	kön,	etnisk	tillhörighet,	social	eller	kulturell	bakgrund,	
sexuell läggning eller funktionshinder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald är prioriterat och ska genomgå-
ende beaktas i beslut, genomförande och uppföljning.” 

I denna studie ligger fokus på jämställdhetsaspekten vid allokering av finansiering. 

5.3 ALMI Företagspartner Nord AB

Almi Företagspartner AB är en av de offentliga aktörerna i Sverige och i Norrbotten som bidrar med finansiering till företag. 
Almi ägs av staten tillsammans med landsting, regionförbund och andra regionala och lokala aktörer. Styrelsens representan-
ter består av: politiker, representanter från det regionala näringslivet och organisationer med koppling till företagande. Almi 
tillhandahåller både kompetens och kapital och företag kan därmed också få information och rådgivning utöver finansiering. 
Almi erbjuder finansiering till företag som inte har möjlighet att få finanisering från traditionella finansiering såsom banker 
för att täcka hela eller delar av kapitalbehovet. Detta innebär att Almi bidrar till finansiering i högriskföretag och för detta får 
företagen betala en högre räntesats. Finansiering via Almi är därmed relaterat till högre kostnad för kapital än kostnaden för 
traditionella banklån. Almis högre räntesatser än traditionella genomsnittliga banklån relateras också till att Almi som verk-
samhet inte får konkurrera med bankerna. På hemsidan står det:
 
”ALMIs	finansiering	bygger	inte	på	värderingar	av	de	eventuella	säkerheter	vi	kan	få	till	våra	lån.	Vi	gör	en	bedömning	av	fö-
retaget och lönsamheten för den planerade affären. Om vi därefter tror på dig och ditt företags framtid så kan vi erbjuda ett 
lån,	trots	att	det	saknas	bankmässiga	säkerheter	för	lånet.”	Vidare	står	det:	ALMI	kompletterar	marknaden	genom	att	erbjuda	
riskvillig finansiering när ingen annan gör det.”
 
Tilläggas kan dock att Almi tar säkerheter exempelvis i form av företagsinteckning ofta i kombination med borgen. Det är 
också	vanligt	förekommande	att	företags	finansieringslösningar	tas	fram	i	samarbete	med	Almi	och	banken.	Lån	från	ALMI	
betalas ofta tillbaka efter 3-5 år.
 
Almi vänder sig till företag i olika utvecklingsfaser, med olika storlek, med olika företagsformer och som befinner sig i olika 
branscher. Det innebär att både personer som ska starta sitt företag och personer som bedriver företag idag kan få hjälp av 
Almi. Det innebär också att Almis finansiering finns tillgänglig för företag i både i mansdominerade och kvinnodominerade 
branscher. Almi kan även hjälpa till vid finansiering och rådgivning vid företagsuppköp av redan etablerade företag. När det 
gäller finansiering från Almi så finns det inga direkta begränsningar för vad finansieringen ska användas till och det innebär en 
större frihet för hur finansieringen ska användas i företaget. 

På Almis hemsida beskrivs olika typer av företagsfinansiering som finns tillgängliga för företag. Nedan beskrivs ett antal sådana 
finansieringslösningar.

Företagarlånet: 
Företagarlånet vänder sig till både nya och etablerade små och medelstora företag med upp till 250 anställda. Här finns ingen 
övre gräns för lånebelopp. Relaterat till företagslånet står det uttryckligen att handläggningen ska särskilt prioritera kvinnor 
och ungdomar.

Mikrolån:
Mikrolån är till för att stimulera etablering av nya företag samt för att utveckla befintliga företag och då specifikt företag med 
svårighet att få kapitalbehov täckt på kapitalmarknaden. Företaget får låna maximalt 250 000 Kr, det finns inga krav på med-
finansiering och lån kan ges upp till 100%. Mikrolånet är kopplat till en högre ränta än den genomsnittliga bankräntan för att 
kompensera för högre risk och för att inte bidra till konkurrenssnedvridning i den finansiella sektorn.
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Exportlånet
Avsikten med exportlånet är att fler små och medelstora företag ska ges möjlighet att ge sig ut på den internationella mark-
naden. Företag kan få exportlån i utländsk valuta och det anses vara en stor fördel eftersom valutarisken då minskar. Här kan 
finansiering ges till max 90% av kostnaderna. Det finns ingen övre gräns för hur mycket ett företag kan låna för export. Det 
viktigaste bedömningskriteriet för Almi är att investering bedöms att bli lönsam. Ett syfte med exportlånet är att erbjuda 
motgaranti och därmed minska bankens risk vid utlåning till exportföretaget och då också underlätta för företaget att erhålla 
bankens kontraktsgaranti.

Innovationslån
Innovationslånet vänder sig till företag med innovationsprojekt i tidiga skeden där avsikten är att nå ut på en marknad och 
kommersialisera. Finansiering går bla till produktutveckling, skydd av ímmateriella tillgångar och till marknadsundersökning. 
Investeringen måste vara större än 50 000 Kr och genom innovationslånet täcks totalt 50% av finansieringsbehovet.  Företaget 
bidrar med andra ord med medfinansiering och för lån upp till 300 000 kr kan medfinansiering ske genom att företaget bidrar 
med egentid 250Kr/h. För kostnader över 300 000 Kr måste företaget tillskjuta minst 50% kapital som medfinansiering. Till-
skjutet kapital kan komma från företag/ägare, bank eller annan finansiär.

5.4 Övriga finansiärer

Förutom	Länsstyrelsens	företagsstöd,	Norrbottens	läns	landsting	och	Almi	finns	några	ytterligare	centrala	offentliga	finansiärer	
i Norrbotten. Dessa finansiärer inkluderas inte i denna studie eftersom data inte funnits att tillgå från dessa finansiärer.

Innovationsbron
Innovationsbron är en nationell organisation med moderbolag i Stockholm samt sju regionala dotterbolag. De har en natio-
nell strategi som inriktas på ett operativt arbete nära regionala samarbetspartners. Innovationsbron har två huvudsakliga 
affärsområden 1) Affärsutveckling och inkubatorer samt 2) Såddkapital. Innovationsbron har olika finansieringstyper. De kan 
ge bidrag och stipendier till personer eller team i forskningsrelaterade organisationer kopplat till aktiviteter som fokuserar på 
att generera marknads- och kundvärde samt att skydda idéer/patent osv. De kan också bidra med villkorslån  utan personlig 
borgen. Sådana lån kan användas till att utveckla och förtydliga affärsiden samt att förbereda för andra typer av framtida fi-
nansiering. Villkorslånen ges i samarbete med Almi. Denna typ av lån är även avsedd till att genomföra förstudier. En tredje typ 
av finansiering är ägarkapital. Innovationsbron kan gå in med direkt ägarkapital i företag och de kan också bidra med fonden-
gagemang. Sådana engagemang består också av samarbete med andra marknadsaktörer och med affärsänglar. I denna studie 
fick vi inte tillgång till data från innovationsbron och det kan eventuellt kopplas till den undersökning som genomfördes av 
NUTEK	(2007)	där	det	går	att	läsa	att	”Innovationsbron	saknar	idag	ett	gemensamt	baserat	redovisningssystem	och	det	har	
därför	inte	varit	möjligt	att	få	fram	helt	jämförbara	uppgifter	om	såddfinansiering”	(NUTEK,	2007,	p25).

Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en statlig stiftelse som avser att verka för nyetablering av företag samt för utveckling och expansion av 
befintliga företag. De erbjuder finansiering till företag där både riskerna och expansionsmöjligheterna är stora. Norrlandsfon-
den	finns	i	de	nordligaste	länen:	Norrbotten,	Västerbotten,	Gävleborg	samt	Jämtland.	Denna	finansiär	tillhandahåller	främst	
olika	typer	av	lån	till	små	och	medelstora	företag.	Lånen	har	främst	karaktären	av	topplån.	Norrlandsfonden	ställer	också	upp	
med garantier och borgensåtagande exempelvis i företag som behöver hjälp med att hantera säsongsmässigt likviditetsbehov. 
Lånen	ligger	på	mellan	0,25-20	MKR	och	företag	kan	få	max	50%	finansiering	för	sina	projektkostnader.	Detta	innebär	att	fö-
retagen	måste	bidra	med	50%	motfinansiering.	Lån	ges	till	nyetableringar	samt	till	investering	i	nya	produkter,	marknader	och	
maskiner.	Finansiering	kan	också	ges	till	rörelsekapital.	Lånen	löper	vanligtvis	mellan	4	och	8	år.	Norrlandsfonden	bidrog	gärna	
med data men den hann tyvärr inte inkluderas i denna studie.

Norrbottens Forskningsråd
Ytterligare exempel på en mindre men dock central finansiärer i Norrbotten är Norrbot-
tens forskningsråd. Norrbottens Forskningsråd är en stiftelse som bildades 1986. Centrala  
aktörer	 bakom	 Norrbottens	 forskningsråd	 är	 Länsstyrelsen	 i	 Norrbottens	 län,	 Norrbottens	 läns	
landsting,	Luleå	tekniska	universitet	samt	ett	30-tal	företag	och	organisationer.	Norrbottens	forsk-
ningsråd	ger	stöd	till	FoU	projekt	 från	Luleå	Tekniska	universitet	samt	 från	FoU	Institut	 i	Norr-
botten.	Avsikten	är	att	företag	i	Norrbotten	ska	kunna	dra	nytta	av	den	FoU	som	finansieras	via	
Norrbottens forskningsråd och genom detta också främja utveckling i Norrbottens län. Ett cen-
tralt	bedömningskriterium	är	bedömningen	att	FoU	arbetet	ska	kan	komma	till	nytta	genom	en	
kommersialisering av resultaten. Prioriterade områden för ansökningar är energi- och miljöteknik 
samt informations- och kommunikationsteknik. Finansiering sker genom direkta bidrag. Företag 
bidrar med motfinansiering i projekt. Norrbottens forskningsråd valde att inte medverka i studien. 
De enda uppgifter som gavs ut var den årliga finansieringssumman. Stiftelsen hade ej själva någon 
upparbetad statistik för fördelning av medel relaterat till genus. 

Nedan följer de årliga beviljade belopp från Norrbottens Forskningsråd:  
År 2006   4 144 tkr
År 2007                  5 567 tkr
År 2008                 3 940 tkr
År 2009                  2 630 tkr
År 2010                  1 900 tkr
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6.1 Företagande kvinnor i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Länsstyrelsen Norrbotten

 
Totalt	baseras	analyserna	av	företagsstöd	vid	Länsstyrelsen	Norrbotten	på	1086	ansökningar	till	Länsstyrelsen	över	4	år	åren	
2006-2009. 768 ansökningar är från företagande män och 206 ansökningar från företagande kvinnor. Resultat av analyser av-
seende	Länsstyrelsens	fördelning	av	finansiering	visar	att	totalt	sett	beviljar	Länsstyrelsen	signifikant	mer	finansiering	till	mäns	
företagande (238.277.221 kronor) än till kvinnors företagande (40.884.816 kronor)6. 

Vidare visar resultaten att kvinnor söker signifikant mindre belopp i genomsnitt än män och får också signifikant mindre 
belopp	i	genomsnitt	beviljat	av	Länsstyrelsen7. Mer specifikt visar resultaten att män ansöker i genomsnitt finansiering om 
526.347 kronor och beviljas i genomsnitt 310.256 kronor medan kvinnor i genomsnitt ansöker 342.016 kronor och beviljas i 
genomsnitt 198.469 kronor. Det kan noteras att män beviljas motsvarande belopp som kvinnor ansöker. Därtill visar resulta-
ten att kvinnors ansökningar avslås i signifikant högre utsträckning än mäns ansökningar8. 25,7% av mäns ansökningar avslås 
medan 35,4% av kvinnors ansökningar avslås. Parallellt med dessa resultat har tidigare forskning också visar att kvinnor i högre 
utsträckning än män skjutit upp sitt företagande efter en finansieringsansökan avslagits (Buttner och Rosen, 1992).

 
 
Kvinnors beviljade stödformer  
Resultaten visar att kvinnor erhåller offentligt stöd i form av regionalt utvecklingsstöd i 58% av de fall de beviljas företagsstöd 
av	Länsstyrelsen	Norrbotten.	(Se	figur	6).

6 (p<0.001)
7 (p<0.001)

8 (p<0.01)
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KCHECK = Konsultcheck; Kommer = Kommersialiseringsstöd; KOMSER= Kommersiell service i  
glesbygd;	LBS	=	Lantbruksstöd;	MIKRO=	Mikrostöd;	Region	=	Regionalt	utvecklingsstöd;	 

RIS=	Regionalt	investeringsstöd;	RUB	=	Regionalt	utvecklingsbidrag;	Såddfi	=	Såddfinansiering

Figur 6. Fördelning mellan stödformer för de företagande kvinnor som beviljats stöd.

Detta är också den vanligaste stödformen för män då 60% av männen beviljas denna form (se figur 7). Den näst vanligaste 
stödformen för kvinnor är mikrostöd vilket motsvarar 17% av de fall de beviljas stöd tätt följt av kommersialiseringsstöd som 
delas ut i 13% av de fall de beviljas stöd. Här skiljer sig männens stödform från kvinnorna då den näst vanligaste stödformen 
för män är landsbygdsstöd där 11% av männen erhåller denna form av stöd. Därefter är såddfinansiering (7,9%) och kommer-
sialiseringsstöd (7%) de stödformer som män beviljas. Mikrostöd beviljas till män i en omfattning av 4,7% av de fall de beviljas 
stöd vilket kan jämföras med kvinnornas 17% (se figur 6 och 7). Det kan noteras att microstöd är en stödform som har ett lägre 
tak i hur stora belopp som kan beviljas.
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KCHECK= Konsultcheck; Kommer = kommersialiseringsstöd; KOMSER= Kommersiell service i  
glesbygd;	LBS=	Lantbruksstöd;	MIKRO=	Mikrostöd;	Region	=	Regionalt	utvecklingsstöd;	 

RIS=	Regionalt	investeringsstöd;	RUB	=	Regionalt	utvecklingsbidrag;	Såddfi	=	Såddfinansiering

Figur 7. Fördelning mellan stödformer för de företagande män som beviljats stöd.

6.2 Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Länsstyrelsen företagsstöd - geografiskt läge

Totalt sett har företagare (både kvinnor och män) i Norrbotten lokaliserade i Kiruna ansökt om mest kapital. Därefter följer 
företagare	i	Arjeplog,	Gällivare,	Boden	och	Kalix	(figur	8).	Samtliga	orter	tillhör	stödområde	A,	utom	Boden	central	ort	som	
tillhör stödområde B. 
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Figur 8. Totalt ansökt kapital av företagare i Norrbotten till Länsstyrelsen fördelat på ort. 

Mönstret för totala ansökningar i Norrbotten stämmer också överens med hur företagande kvinnor i Norrbotten ansökt om 
kapital.	Mest	kapital	har	företagande	kvinnor	i	Kiruna	ansökt	om	följt	av	företagande	kvinnor	i	Gällivare	och	Älvsbyn	(figur	9).	
Det kan också noteras att minst kapital har ansökts av företagande kvinnor i Haparanda. Dessa orter tillhör stödområde A. 
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Figur 9. Totalt ansökt kapital av företagande kvinnor till Länsstyrelsen fördelat på ort. 

Totalt	sett	har	företagare	i	Norrbotten	som	är	lokaliserade	i	Kiruna	beviljats	mest	finansiering	följt	av	Arjeplog,	Gällivare	och	
Arvidsjaur. Boden, Haparanda och Överkalix är de orter som beviljats minst finansiering. Samtliga orter tillhör stödområde A, 
utom Boden centralort som tillhör stödområde B.

Figur 10. Totalt beviljat kapital av Länsstyrelsen till företagare i Norrbotten fördelat på ort.  
 
Företagande	kvinnor	i	Norrbotten	lokaliserade	i	Kiruna	och	Gällivare	har	också	beviljats	mest	finansiering	följt	av	Älvsbyn.	
Detta är också i likhet med övergripande fördelning av kapital samt med hur ansökningsmönstret ser ut för företagande 
kvinnor i Norrbotten. Samtliga orter tillhör stödområde A. 

Figur 11. Totalt beviljat kapital av Länsstyrelsen till företagande kvinnor fördelat på ort.
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6.3 Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Länsstyrelsen företagsstöd - bransch

Inom Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som är den vanligaste branschen för företagande kvinnor i 
Norrbotten finns signifikanta skillnader mellan hur stora belopp som kvinnor i genomsnitt ansöker (102 744 kronor) eller 
beviljas	(72	317	kronor)	från	Länsstyrelsen	jämfört	med	män	(ansöker	553	044	kronor,	beviljas	361	731	kronor),	där	kvinnor	
i genomsnitt ansöker mindre och erhåller mindre belopp än män9. Detsamma gäller inom Tillverkning, som är den tredje 
vanligaste branschen bland företagande kvinnor i Norrbotten, där kvinnor i genomsnitt ansöker (339 868 kronor) mindre och 
beviljas (249 324) mindre belopp än män (ansöker 618 724 kronor, beviljas 427 422 kronor)10. Inom Handel, den näst vanligaste 
branschen för företagande kvinnor i Norrbotten finns kan inga signifikanta skillnader påvisas mellan hur stora belopp som 
kvinnor	ansöker	eller	beviljas	från	Länsstyrelsen	jämfört	med	män11 (kvinnor ansöker i genomsnitt 94 340 kronor och beviljas 
50 648 kronor, män ansöker i genomsnitt 126 879 kronor och beviljas 58 315 kronor).

9 Baserat på 37 ansökningar från kvinnor och 126 män åren 2006-2009.

Länsstyrelsen	har	beviljat	mest	finansiering	till	företagande	kvinnor	i	Kiruna	följt	av	Gällivare	och	Älvsbyn	(figur	11).	Därtill	har	
minst kapital beviljats till företagande kvinnor i Haparanda i likhet med ansökningsmönstret. Däremot kan det noteras att 
lite kapital även beviljats företagande kvinnor i Boden trots att det proportionellt sett kommit in fler ansökningar från Boden 
(figur 9 och 11). Denna fördelning stämmer också överens med den totala fördelningen av kapital till företagare i Norrbotten 
(figur 10). Samtliga orter tillhör stödområde A, utom Boden central ort som tillhör stödområde B. 
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10Baserat på 39 ansökningar från kvinnor och 289 män åren 2006-2009
11Baserat på 26 ansökningar från kvinnor och 77 män åren 2006-2009.

Figur 12. Företagare i Norrbottens ansökningar till Länsstyrelsen, totalt ansökt kapital per bransch  
 
För	Länsstyrelsen	totalt	sett	ser	ansökningsmönstret	ut	enligt	figur	12	där	ansökningar	från	Tillverkningsverksamhet	domi-
nerar	i	ansökt	kapital.	Därefter	följer	Verksamhet	inom	juridik,	ekonomi,	vetenskap	och	teknik,	Uthyrning,	fastighetsservice,	
resetjänster och andra stödtjänster, Kultur, nöje, fritid. 

12
Bland företagande kvinnor ser ansökningsmönstret ut enligt figur 13. Mest kapital har ansökts av företagande kvinnor inom 
Kultur,	nöje,	fritid,	följt	av	Tillverkning,	Uthyrning,	fastighetsservice,	resetjänster	och	andra	stödtjänster.	Ansökningsmönstret	
för företagande kvinnor visar på mer spridning mellan verksamheter jämfört med det totala ansökningsmönstret för företagare 
i Norrbotten. Det kan noteras att bland företagande kvinnor kommer ansökningar från Verksamhet inom juridik, ekonomi, ve-
tenskap och teknik först på 6:e plats medan det är från det verksamhetsområdet som näst mest ansökningar kommer in totalt sett.  
 
 
 
Figur 13. Företagande kvinnors ansökningar till Länsstyrelsen, totalt ansökt kapital per bransch. 

13
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Länsstyrelsens	fördelning	av	kapital	mellan	verksamheter	visar	tydligt	att	ansökningar	inom	Tillverkning	dominerar	beviljning-
ar.	Därefter	följer	Verksamhet	inom	juridik,	ekonomi,	vetenskap	och	teknik,	Uthyrning,	fastighetsservice,	resetjänster	och	andra	
stödtjänster, samt Kultur, nöje, fritid. (figur 14). Denna bild stämmer också överens med totala ansökningsmönstret (figur 12). 
 
 
 
Figur 14. Företagare i Norrbotten beviljade ansökningar av Länsstyrelsen, totalt beviljat kapital per bransch. 
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Figur 15. Företagande kvinnors beviljade ansökningar av Länsstyrelsen, totalt beviljat kapital per bransch.

Bland	företagande	kvinnor	beviljas	främst	ansökningar	från	Uthyrning,	fastighetsservice,	resetjänster	och	andra	stödtjänster	
följt av Tillverkning, Hotell- och restaurangverksamhet samt Kultur, nöje, fritid. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik kommer på 5:e plats trots att det är den vanligaste branschen bland företagande kvinnor i Norrbotten. Det kan 
noteras att ansökningar från Kultur, nöje och fritid har mest kapital ansökt men beviljas i en proportionellt lägre omfattning då 
den verksamheten inordnas som fjärde mest beviljade verksamhet. Detta till skillnad från Hotell- och restaurangverksamhet 
som beviljas i en omfattning motsvarande tredje mest beviljade verksamhet medan ansökningsmässigt har den verksamheten 
den fjärde mest ansökta kapitalmängden.

15

6.4  Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Norrbottens Läns Landstings projektfinansiering
 
Totalt	baseras	analyserna	av	Norrbottens	Läns	Landstings	projektfinansiering	på	213	ansökningar	till	Landstinget	över	5	år	
åren 2006-2010. 124 ansökningar är från företagande män och 78 ansökningar från företagande kvinnor. Resultat av analyser 
avseende	Landstingets	fördelning	av	finansiering	på	en	övergripande	nivå	visar	att	sammantaget	beviljar	Landstinget	totalt	
sett signifikant mer finansiering till mäns företagande (50.396.778 kronor) än till kvinnors företagande (34.701.941 kronor)12. 

Kvinnor ansöker i genomsnitt om 452 463 kronor och erhåller i genomsnitt 444 897 kronor13. Män ansöker i genomsnitt 469 
731 kronor och erhåller i genomsnitt 406 426 kronor14. Det kan inte påvisas signifikanta skillnader beroende av företagarens 
kön	i	Landstingets	fördelning	av	finansiering	per	enskild	ansökan.	Landstinget	finansierar	inom	olika	områden	och	stöd	utgår	
till regionala projekt i sin helhet eller som medfinansiering.
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Figur 16. Företagare i Norrbotten totalt kapital ansökt till Landstinget fördelat mellan stödområden.

6.5  Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Landstinget - bransch
 
Ansökningsmönstret totalt sett visar att mest finansiering ansöks inom Kreativa näringar samt Klimat, Miljö, Energi (figur 16).

16

12(p<0.001)
13Baserat på 78 projektansökningar av kvinnor till Landstinget Norrbotten åren 2006-2010. 
14Baserat på 124 projektansökningar av män till Landstinget åren 2006-2010.

Bland	företagande	kvinnors	ansökningar	till	Norrbottens	Läns	Landsting,	dvs	projekt	som	leds	av	kvinnor,	ansöks	mest	kapital	
inom	verksamheten	Kreativa	näringar	följt	av	Film	och	därefter	Unga.	Ansökningsmönstret	vad	gäller	Kreativa	näringar	stäm-
mer överens med bilden av totala ansökningar. Däremot skiljer sig företagande kvinnor från totala bilden där Klimat, miljö, 
energi ansöks i en proportionell omfattning motsvarande en 6:e plats medan totalt sett är det den verksamhet som ansöks 
näst mest kapital. 

Figur 17. Företagande kvinnors ansökningar i totalt kapital till Landstinget fördelat mellan stödområden.

Landstinget	erhåller	totalt	sett	flest	ansökningar	från	verksamheter	inom	Kreativa	näringar	följt	av	Klimat,	miljö,	energi,	Film,	
Energi,	Unga	och	Upplevelse.
 
Figur 18. Företagares ansökningar till Landstinget fördelat mellan stödområden.

Av de ansökningar som beviljats projektfinansiering och som ansökt av och leds av kvinnor är de vanligaste stödområde-
na	 Kreativa	 näringar,	 Upplevelse,	 Film	 och	 Unga.	 Därefter	 följer	 Landsbygd	 samt	 Klimat,	 miljö,	 energi.	 Detta	 indikerar	 att	
Landstinget	kan	fungera	som	en	finansieringsbrygga	för	verksamheter	inom	Kultur,	nöje	och	fritid	där	Länsstyrelsen	inte	be-
viljar företagande kvinnors ansökningar i den utsträckning som ansökningsmönstret indikerar behov av (figur 13 och 15).  
 
Figur 19. Företagande kvinnors ansökningar till Landstinget fördelat mellan stödområden.

17
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18

19

Totalt	sett	har	Landstinget	beviljat	mest	kapital	till	Kreativa	näringar	följt	av	Klimat,	miljö,	energi,	Energi,	Besöksnäring,	Unga	
och Film. Vilket stämmer överens med ansökningsmönstret förutom att det framstår som om Besöksnäringen beviljas propor-
tionellt mer kapital än vad som ansöks av sådan verksamhet.

Figur 20. Total fördelning av kapital av Landstinget till olika stödområden.

Landstinget	har	fördelat	mest	kapital	till	främst	företagande	kvinnors	projekt	inom	Kreativa	näringar	och	därefter	Film	och	
Unga	(figur	21).	Detta	är	i	linje	med	ansökningsmönstret	(figur	17).	Detta	kan	jämföras	med	den	totala	fördelningen	av	kapital	
där även kreativa näringar erhållit mest kapital. Däremot är klimat, miljö, energi det näst största bidragsområdet, och där har 
kvinnor inte så stor del (figur 20).

20
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Figur 21. Total fördelning av kapital av Landstinget till företagande kvinnor i olika stödområden.

21

6.6  Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Norrbottens Läns Landsting - geografiskt läge
 
Norrbottens	Läns	Landsting	har	totalt	sett	beviljat	finansiering	till	flest	projekt	(både	män	och	kvinnor)	som	i	huvudsak	omfat-
tar hela Norrbotten och därefter mer områdesspecifika satsningar där Jokkmokk framträder något mer än övriga sökområden. 
(Se figur 22).

22
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Figur 22. Landstingets fördelning av projektfinansiering till sökområden i Norrbotten. 

Det	framgår	också	att	bland	Landstingets	ansökningar	har	det	totalt	sett	ansökts	mest	kapital	av	projekt	som	omfattar	hela	
Norrbotten. (Se figur 23).   
 
Figur 23. Totalt ansökt belopp av företagare i Norrbotten till Landstinget fördelat på ort. 

Bilden av den totala projektansökningsformen stämmer överens med den där en kvinna är projektledare, även här har flest 
ansökningar omfattat hela Norrbotten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Totalt ansökt belopp av företagande kvinnor i Norrbotten till Landstinget fördelat på ort. 

24

Totalt	sett	har	Landtinget	beviljat	mest	kapital	till	projekt	som	omfattat	hela	Norrbotten	(figur	25).

Figur 25. Totalt beviljat belopp av Landstinget till företagare i Norrbotten till fördelat på ort.

Den	totala	bilden	stämmer	också	med	hur	Landtinget	har	beviljat	kapital	till	projekt	med	kvinnor	som	projektledare,	de	har	
också en dominans av projekt som omfattat hela Norrbotten (figur 26).

25
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Figur 26. Totalt beviljat belopp av Landstinget till företagande kvinnor i Norrbotten fördelat på ort.

6.7  Kvinnors företagande i Norrbotten - fördelning finansiering   
 Almi Företagspartner Nord AB 
 
Totalt baseras analyserna på 299 ansökningar till Almi Företagspartner Nord AB över 5 år åren 2006-2010. 183 ansökningar är 
från företagande män och 75 ansökningar från företagande kvinnor. Resultat av analyser avseende Almis fördelning av finan-
siering visar att totalt sett beviljar Almi signifikant mer finansiering till mäns företagande (110.031.128 kronor) än till kvinnors 
företagande (20.843.000 kronor)15. 

Av Almis fördelning av lån erhåller kvinnor signifikant16 lägre lånesummor jämfört med män. Kvinnor17 erhåller i genomsnitt 
lån om 302 072 kronor medan män18 erhåller i genomsnitt 696 400 kronor. Därtill fördelas finansieringsformen olika mellan 
män och kvinnor. Män erhåller i 40 procent av fallen lån i form av företagsfinansiering och i 58 procent av fallen tillväxtfinansie-
ring (2 procent motsvarar garantier). Kvinnor erhåller i 75 procent av fallen lån i form av företagsfinansiering och i 23 procent 
av fallen tillväxtfinansiering (2 procent motsvara garantier). Tyvärr har vi inga uppgifter om räntevillkor eller krav på säkerheter 
och inte heller uppgifter om hur fördelningen mellan könen ser ut i ansökningarna totalt, dvs inklusive de ansökningar som 
avslagits. Därmed kan vi inte göra analyser kring lånevillkoren samt avslagsanalyser.

26

15(p<0.001)
16p<0.001, variablerna är omräknade med (LN) logaritmer för att uppnå normalfördelningskriteriet. 
17Baseras på 69 beviljade Almilåneansökningar mellan åren 2006-2010. 
18Baseras på 158 beviljade Almilåneansökningar mellan åren 2006-2010.

27
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Figur 27. Almis beviljning av låneansökningar till företagande kvinnor i Norrbotten.

Almis	finansieringsbeviljning	till	företagande	kvinnor	fördelas	över	orter	i	Norrbotten	där	företagande	kvinnor	i	Luleå	erhål-
ler	flest	lån	följt	av	Boden,	Kiruna,	Piteå	och	Haparanda.	Då	Länsstyrelsen	prioriterar	finansiering	av	inlandsbaserade	företag,	
kan Almi vara ett viktigt finansieringsalternativ till företagande kvinnor vid kustområdet. Dessutom är företagande kvinnor 
flest i de orter som också har flest lån från Almi. 
 
Figur 28. Almis lån beviljade till företagande kvinnor fördelat över branscher i Norrbotten.

Totalt sett har dock Almi beviljat lån främst till företag inom Tillverkning (figur 29).

Figur 29. Totalt beviljat kapital till företagare i Norrbotten av Almi fördelat på bransch.

Almis lån har beviljats främst företagande kvinnor inom Handel och Hotell- och restaurangbranschen (figur 30). Betydligt 
färre lån har beviljats företagande kvinnor inom Tillverkning och Jordbruk, vilka också är vanligt förekommande branscher för 
företagande kvinnor i Norrbotten. 

29
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Figur 30. Totalt beviljat kapital till företagande kvinnor i Norrbotten av Almi fördelat på bransch.

I	den	totala	fördelningen	av	lånefinansiering	beviljas	mest	till	företagare	i	Luleå	följt	av	Boden	och	Kiruna.	(Figur	31).

Figur 31. Total fördelning av lån av Almi till företagare i Norrbotten fördelat på ort.

Almis	finansieringsbeviljning	till	företagande	kvinnor	fördelas	över	orter	i	Norrbotten	där	företagande	kvinnor	i	Luleå	erhål-
ler	totalt	sett	mest	finansiering	närmast	följt	av	Luleå.	(Figur	32). 
 
Figur 32. Total fördelning av lån av Almi till företagande kvinnor i Norrbotten fördelat på ort.



46 47RAPPORT | FÖRETAGANDE I NORRBOTTEN FÖRETAGANDE I NORRBOTTEN | RAPPORT

31
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7.  Intervjuer med företagande kvinnor i Norrbotten
 
Alla de intervjuade företagande kvinnor i Norrbotten vittnar om den avgörande betydelse som offentlig finansiering har och 
har haft för deras verksamhet och expansion. Dessa företagare är verksamma i olika geografiska lägen (kuststad, inlandsstad, 
glesbygd, fjälltrakt), i olika branscher (turism, livsmedelstillverkning, detaljhandel, mekanisk verkstad) och i olika utvecklings-
faser (från uppstart, expansion, till mognad).

I intervjuer med företagande kvinnor i Norrbotten visar sig branschtillhörighet vara en viktig faktor för tillgång till finansiering. 
En kvinna inom turism säger att det är dubbelbottnat att vara inom turism för å ena sidan ska turismnäringen bidra till den lo-
kala utvecklingen för att få fler företag och människor till nejden, genom att vara verksam inom en framtidsbransch i regionen. 
Men å andra sidan menar hon att det är till tillverkningsindustrin som finansiärerna tillhandahåller finansiering. Å ena sidan 
framhålls besöksnäringen som väldigt viktig menar hon, men å andra sidan har många finansiärer svårt att ta turismbranschen 
på allvar speciellt i glesbygdsområden. I kontrast till detta beskriver en företagande kvinna inom mekanisk verkstadsindustri 
att ”det är ju i den här branschen pengarna finns” och att hon under de senaste fem åren sett en ökning av kvinnliga arbetsta-
gare i branschen. Hon har därför byggt om företaget för att numer tillhandahålla omklädningsrum till både kvinnor och män. 
Hon reflekterar att hon själv kan vara en faktor till att kvinnor också söker anställning vid hennes företag. 

En företagande kvinna som övergått från, genom generationer nedärvt jordbruk, till turism och detaljhandel vittnar om be-
tydelsen av att ha en man som kompanjon då det var först när hennes make blev delägare och kunde använda sina maskiner 
som säkerheter som lånen beviljades. Hon menar att det är absolut en faktor att vara att kvinna för tillgång till finansiering. När 
hennes man blev delägare blev det enligt henne ”ett helt annat ljud i skällan”. Samtidigt upplever hon att hon inte bemöts på 
något annorlunda sätt från finansiärerna jämfört med hennes man. Hon menar också att det är svårt att vara nydanande och 
nytänkande och samtidigt kunna erhålla offentlig finansiering. I tidiga skeden finns inga system utarbetade för företagsstöd 
och det gör det extra svårt att vara nydanande entreprenör.

En kvinna inom turismnäringen, som själv har en Fil. Mag. examen i ekonomi/juridik och har omfattade erfarenhet som anställd 
företagsledare i tre företag och haft styrelseuppdrag, menar att det är en nackdel att vara kvinna och hänvisar till att det är grab-
barnas verkstad. ”När de snackar ihop sig, då har jag skickat fram min man, han är ju bra på att snacka han med, även om det är jag 
som fixar sifferbiten så en viss typ av möten och viss typ av träffar med finansiärer får han gå på då det är grabbarnas forum.” Hon 
menar att det märks när det är grabbarnas forum, hon säger: ”om jag har sagt en sak tre gånger så är det först när min man säger 
det som de hör det…som om grabbarna har ett filter”. Hon menar att så länge som hon är medveten om det och inte blir upprörd 
inför finansiärerna över hur det är så funkar det. Hon poängterar att hon upplever det som att finansiering är ”grabbarnas värld”.  
 
En företagande kvinna inom mekanisk verkstadsindustri beskriver att hon inte upplevt att hon som kvinna haft betydelse för 
att få tillgång till finansiering, men hon tillägger att hon inte heller kan avgöra om det har haft betydelse att hon har en man 
som kompanjon. Hon resonerar att hon tror att det är en fördel att vara ett team av både man och kvinna för att få tillgång till 
finansiering och hon upplever inte att finansiärerna har agerat annorlunda beroende på henne. 

En företagande kvinna inom livsmedelsbranschen kopplat till turismnäring menar att hon är ”less på alla gubbar, som snacki-
sen från Almi, inget händer bara snack…”. Hon menar också att genom att lokalisera företag i glesbygden så försvåras tillgången 
till finansiering. Trots att besöksnäringen innebär att kundunderlaget multipliceras med tusen, så ser finansiären ändå bara de 
lokala innevånarna som kundunderlag. Ytterligare en företagande kvinna belägen i glesbygden inom turism spekulerar att det 
hade varit betydligt lättare att erhålla finansiering om hennes företag varit belägen vid kuststäderna. En företagande kvinna 
från Kiruna upplevde inga problem att erhålla offentlig finansiering. Ett turismföretag ägt och lett av en kvinna i fjällnäringen 
menar att den geografiska placeringen av företaget innebar ett dåligt förhandlingsläge gentemot leverantörer. Det geografiska 
läget har också påverkat tillgång till finansiering enligt henne och att företaget på grund av svårigheter att kommunicera af-
färspotentialen med stora nationella banker valt en regional bank och ett regionalt riskkapitalbolag vilka de upplevt nåbara 
genom kommunikation.	De	intervjuade	kvinnorna	vittnar	om	att	de	personliga	kontakterna	med	Länsstyrelsen	Norrbotten	
har inneburit att de både förstått att de har möjlighet att erhålla finansiering från dem och att de upplevt att de fått bra hjälp 
och	stöd	i	ansökningsprocessen.	Däremot	uttrycker	många	en	frustration	kring	informationen	som	kommuniceras	via	Läns-
styrelsens hemsida där de uttryckt att det är svårt att hitta information, svårt att förstå informationen om företagsstöden och 
svårt	att	veta	vilken	information	som	de	behöver	processa.	Ingen	av	de	intervjuade	har	erhållit	finansiering	från	Landstinget.
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De intervjuade uttrycker sig i negativa termer omkring Almi Företagspartner Nord AB. Antingen upplever de att kontakten 
med Almi varit oprofessionell eller att representanter från Almi uppfört sig på ett opassande sätt. En kvinna menar också att 
Almi, genom att när företaget i ett specifikt läge befunnit sig i likviditetsbrist, förpassat deras lånehandlingar till ett inkas-
soföretag och när företaget var ur krisen igen så blev ändå inkassoföretaget den fortsatta kontakten. Av den anledningen vill 
den kvinnan inte ha med Almi att göra i framtiden. Erfarenheter av hjälp från Näringslivskontoren i länet skiljer sig åt mellan 
orterna. På vissa orter är de väldigt nöjda över den hjälp de fått medan på andra orter är de mindre nöjda.

8.  Är genus en faktor i tillgång till offentlig finansiering  
 i Norrbotten?

Illustrationerna av strukturerna i de ovanstående kapitlen kring företagande kvinnor i Norrbotten och de statistiska analy-
serna av fördelning av offentlig finansiering i Norrbotten och genus visar att strukturer i fördelning av offentlig finansiering 
inte enkelt kan förstås med de förklaringar som vanligtvis hänvisas till. Exempel på sådana hänvisningar är att antalet kvin-
noägda/ledda företag i Norrbotten är för få, eller att kvinnors företagande är etablerade i branscher där offentlig finansiering 
är begränsad eller tillgänglig till hög kostnad. Denna rapport visar både att företagande kvinnor är ett betydande fenomen 
i Norrbotten där antalet företagande kvinnor är högst ansenligt. Därtill visar denna rapport att företagande kvinnor i Norr-
botten är verksamma i en mångfald av branscher inklusive Tillverkning och Jordbruk som av tradition har en manlig prägel 
(Holmquist och Wennberg, 2010), samt att kvinnors företagande finns etablerade geografiskt över hela Norrbotten. Därmed 
utmanar resultaten myterna om att företagande kvinnor i Norrbotten är ett marginellt fenomen och att företagande kvinnor 
i Norrbotten enbart är aktiva i branscher där offentliga finansiärer inte har möjlighet att finansiera.

I intervjuer med företagande kvinnor i Norrbotten framkom att en del av de företagande kvinnorna upplever att kontakten 
med finansiärer innebär att hamna i ”grabbarnas värld” där de upplever att finansiärerna är svåra att nå i kommunikationen 
och att finansiärerna lyssnar först när en manlig representant för företaget pratar. I sammanhanget kan det nämnas att tidigare 
forskning visat indikationer på att förutsättningarna för företagande kvinnors tillgång till finansiering skiljer sig från företa-
gande män (Anna et al., 1999). Anna et al (1999) beskriver en frustration bland företagande kvinnor när de försöker få tillgång 
till finansiering eftersom de inte känner sig tagna på allvar av de finansiella institutionerna. Sådana strukturer framstår som ett 
hinder för kvinnors tillgång till tillväxtfinansiering. 

Ytterligare ett antal myter omgärdar företagande kvinnors verksamhet där deras vilja och ambition att låta företaget växa, 
deras förmåga att axla de krav som tillväxt ställer ledarskapsmässigt samt deras förmåga att driva verksamhet i branscher vilka 
offentliga finansiärer anser vara attraktiva att investera i. Vi vet också av tidigare studier att kvinnors företagande är en hete-
rogen företeelse där myter om kvinnors bristande tillväxtambition (Diana-projektet) och förmåga att driva företag (Cliff et al., 
2005) har utmanats och förkastats av starka internationella forskningsgrupperingar. Bland norrbottniska företagande kvinnor 
rapporteras också vilja att växa både vad gäller omsättning och antal anställda. 53 % av företagande kvinnor i Norrbotten har 
tillväxtambition, vilket kan jämföras med 49 % av männens företagande i Norrbotten. Parallellt till detta ser marknadsorien-
teringen bland företagande kvinnor och män i Norrbotten likartad ut. Största delen riktar sig till en lokal marknad (75,6 % av 
kvinnor och 77,8 % av män). 21,1 % av företagande kvinnor och 17,7 % av företagande män inriktar sig nationellt medan 3,4 % 
av företagande kvinnor och 5 % av företagande män har en internationell marknadsorientering. 19Dessa fakta visar att tillväx-
tambition och markandsmässiga förutsättningar för tillväxt är likartade för kvinnors och mäns företagande i Norrbotten. Det 
har också rapporterats att andelen företagande kvinnor med eftergymnasial utbildning motsvarar 30 %, vilket kan jämföras 
med företagande män där andelen är 25 %. 20 Därmed kan vi konstatera att företagande kvinnor i Norrbotten besitter motsva-
rande förmåga att driva företag som män. Därmed kan vi också utmana myterna att det råder brist på tillväxtambition samt 
förmåga att driva företag bland företagande kvinnor i Norrbotten. 

Företagande kvinnor är ej en homogen gruppering och det finns indikationer både i tidigare forskning och i denna rapport att 
kvinnor etablerar sig i en mångfald av branscher och har utvecklat ett högst ansenligt antal företag i Norrbotten och trenden 
indikerar fortsatt ökning av nyetablering av företagande kvinnor. Samtidigt så kvarstår stereotypa föreställningar/myter bland 
offentliga finansiärer kring kvinnors och mäns företagande och dessa generella stereotypa föreställningar kan kopplas till verk-
liga nackdelar avseende tillgång till offentlig finansiering (se även Carter, Williams, & Reynolds, 1997). Sådana nackdelar såsom 
hinder att få tillgång till offentlig finansiering får konsekvenser på företagande kvinnors möjlighet att förverkliga tillväxtambi-
tioner då brist på tillgång till finansiering skapar situationer av underkapitalisering bland företagande kvinnor. Exempelvis visar 
Carter et al. (2001) att det kroniska underkapitaliseringsproblemet som är vanligt förekommande bland företagande kvinnor 
leder	till	långsiktig	underprestation	i	företagen.	Forskning	i	USA	visar	också	att	företagande	kvinnor	har	lägre	tillväxt	i	omsätt-
ning (Chaganti & Parasuraman, 1996; Cliff, 1998). Kopplas underprestation och underkapitalisering så blir det uppenbart att 
finansiella begränsningar kommer att hindra den fulla realiseringen av affärspotentialen i kvinnors företagande. Dessutom 
framhåller Diana-projektet att det finns ett fundamentalt finansieringsgap som begränsar kvinnors möjligheter att expandera 
sina företag på ett snabbt sätt för att skapa sig högt värderade företag (Brush et al., 2002, p. 1).

19Kvinnor och mäns företagande; Fakta och statistik, 2009, Tillväxtverket samt bilagda sifferunderlag.
20Kvinnor och mäns företagande; Fakta och statistik, 2009, Tillväxtverket samt bilagda sifferunderlag.
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Tidigare forskning har fokuserat på frågeställningen hur det kommer sig att företagande kvinnor inte har förmånen att beviljas 
stöd från offentliga finansiärer trots att de bedriver verksamhet i linje med finansiärernas bedömningskriterier för vad som är 
möjligt att finansiera så är det relativt få företagande kvinnor som har förmånen att beviljas sådana finansiella stöd. Detta tar 
sig uttryck genom att signifikant fler företagande kvinnor får avslag på sina ansökningar jämfört med företagande män. Detta 
till trots att dessa offentliga finansiärer har som krav och målsättning att skapa jämställda möjligheter till tillgång på finansie-
ring och att prioritera kvinnors företagande. Förklaringen som hänvisats till är att finansiärer, inklusive offentliga finansiärer 
som avser finansiera nya och växande företag i hög grad förlitar sig på sin magkänsla i den osäkra prognostiseringen av företa-
gets affärspotential. Denna magkänsla färgas av de myter som bygger på det sociala arv som varje enskild finansiär tar med sig 
in i bedömningen av kvinnors och mäns företagande. (se exempelvis Fischer et al 1993). Detta visar på komplexiteten i frågan 
om tillgång till offentlig finansiering och genus. 

Denna studie ligger i linje med det pågående arbete med visionen ”Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i 
Sverige och Europa” där en central del innebär stärkande av näringslivet bla genom utveckling av en mer entreprenöriell miljö 
med fler och växande företag samt kontinuerlig stimulering av initiativ som bidrar till ökad jämställdhet. ”För att attrahera 
fler till länet och öka norrbottningarnas livskvalitet är arbete med attraktiva livsmiljöer, jämställdhet och mångfald viktiga. 
Ett medvetet arbete med öppenhet, bryta traditionella mönster och stimulera förmåga till nytänkande och kreativitet krävs.” 
(Länsstyrelsen	Norrbotten,	2011).	Det	kan	dock	noteras	att	det	råder	en	avsaknad	av	tydligt	uttalad	vision	för	ett	jämställt	
näringsliv	samt	mätbara	mål	för	att	uppnå	detta	i	Norrbotten.	Bakom	Europa	2020-strategin	som	definierats	av	EU	samt	de	
nationella och regionala mål som utkristalliserats i Norrbotten finns en uttalad målbild att ta fram mätbara mål för att möjlig-
göra att de uppsatta målsättningarna uppnås. Vidare framgår det att ”all statistik ska redovisas och analyseras ur ett genusper-
spektiv	och	vid	behov	ställs	tydliga	mål	explicit	för	kvinnor	och	män”	(Länsstyrelsen	Norrbotten	2011).	Även	denna	rapport	
poängterar nödvändigheten med sådana mätbara mål och tillförlitlig statistik för att effektivt kunna arbeta för ett jämställt 
näringsliv i Norrbotten och för att stärka regional tillväxt och hållbar välfärd.

9.  Implikationer för policyskapare

Genom	att	offentlig	finansiering	inte	förefaller	vara	tillgänglig	för	företagande	kvinnor	i	samma	utsträckning	som	för	företa-
gande män i Norrbotten finns risker för allvarliga konsekvenser för regional tillväxt och hållbar välfärd. Mer specifikt så finns 
det en risk för att offentliga finansiärer satsar på ”fel” entreprenörer (adverse selection), dvs att de i sin selekteringsprocess av-
slår ansökningar från företagande kvinnor som har högre affärspotential än de företagande män som beviljas finansiering. Det 
finns också stor risk för att det ”finansiella gapet” för företagande kvinnor i Norrbotten inte överbryggs i samma utsträckning 
som för företagande män. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för företagande kvinnor då underkapitalisering påverkar 
företagets prestation och möjlighet att satsa på tillväxt långsiktigt. Ytterligare en konsekvens är att strukturella hinder i tillgång 
till offentlig finansiering hindrar realisering av den fulla affärspotentialen i kvinnors företagande i Norrbotten vilket också får 
konsekvenser för tillväxtmöjligheter i kvinnors företagande. Annorlunda uttryckt: ”Flertalet småföretag växer i den takt som 
självfinansieringsförmågan medger. Därför är politiska åtgärder som leder till att denna förmåga stärks centrala i en politik för 
tillväxt” (Entreprenörsfonder p .19).

För att skapa förutsättningar för förändringar krävs åtgärder på flera nivåer. För policyskapare visar denna rapport att formella 
jämställdhetskrav bland offentliga finansiärer inte räcker för att fördelning av kapital ska ske på ett jämställt sätt. Det behövs 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hur offentlig finansiering fördelas kopplat till genus.
  
Riktade policystödprogram kan vara framgångsrikt för att expandera kvinnors företagande, dock är dessa program begrän-
sade i hur de lyckas adressera den djupare och svårare genusproblematik så som underkapitalisering, underprestation och 
negativa stereotypa föreställningar/myter som genomsyrar samhället och spiller över i offentliga finansiärers fördelning av 
finansiering (Shaw et al., 2001). De riktade specifika stödprogrammen för företagande kvinnor är fundamentalt viktiga för att 
tillvarata affärspotentialen i kvinnors företagande så länge företagande kvinnor inte har samma tillgång till de traditionella 
stödsystemen som företagande män (Marlow och Patton 2005). De är viktigt att adressera socialt nedärvda föreställningar/
myter om företagande kvinnor och män och ifrågasätta dem för att kanalisera offentlig finansiering till företagare med högst 
affärspotential och att genus inte är en faktor i denna process.
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