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Sammanfattning 

Titel: Kvinnors entreprenörskap – Politiska incitament och stödsystem för kvinnors 

entreprenörskap inom branschen vård och omsorg 

Författare: Julia Attefjord & Irena Lalovic 
Handledare: Paulina Rytkönen 

 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att analysera och generera en djupare förståelse för 

utvecklingen av politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och 

omsorg.  

 

Metod: För att besvara undersökningens forskningsfråga samt uppfylla dess syfte har studien 

genomförts med en kvalitativ forskningsansats där en kvalitativ textanalys har genomförts. 

Detta i syfte att finna information samt analysera de lagändringar och andra incitament som 

införts för att främja kvinnors entreprenörskap.  

 

Empiri och analys: Det materialunderlag som grundar studien utgörs av Riksdags-

/Regeringsdokument, dokument från Statens offentliga utredningar samt dokument från 

Tillväxtverket och andra myndigheter som alla har använts och noggrant studerats för att 

identifiera de mest framstående och relevanta teman utifrån studiens syfte och den tidigare 

presenterade teoretiska referensramen. 

 

Slutsatser: Slutsatsen som kan dras är att politiken som har haft en inverkan på kvinnors 

entreprenörskap har varit varierande, med incitamentsatsningar som både hämmat och 

motiverat kvinnors entreprenörskap inom branschen. Vi har identifierat att de politiska 

satsningar som genomförts haft utgångspunkter i bland annat främjandet av regelverken som 

styr kvinnors entreprenörskap. Historiska laghinder lever kvar än idag och förklarar de 

skillnader som föreligger mellan män och kvinnors entreprenörskap varför det följaktligen 

krävs en revidering av regelverken. Utöver revidering av regelverk krävs en förbättrad 

kunskap men också satsningar på att bryta de normer och stereotypa bilder som finns om 

kvinnors företagande genom att jämna ut segregationen mellan kvinnors och mäns 

entreprenörskap. För att främja kvinnors entreprenörskap behöver de få samma rätt till extern 

finansiell hjälp för att starta, driva och utveckla företag som det motsatta könet, det vill säga 

mannen.  

 

Nyckelord: Kvinnors entreprenörskap, Politik, Genus, Jämställdhet 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Title: Women’s entrepreneurship - Political incentives and support systems for women’s 

entrepreneurship in the health and social care sector 

Authors: Julia Attefjord & Irena Lalovic 

Advisor: Paulina Rytkönen 

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze and generate a deeper understanding of the 

development of the policies that affect women’s entrepreneurship within the health and social 

care. 

 

Method: In order to answer the research question and to fulfill its purpose, the study has been 

conducted with a qualitative approach where a qualitative text analysis has been conducted. 

This in order to find information as well as analyze the legislative changes and other 

incentives introduced to promote women’s entrepreneurship. 

 

Empiricism and Analysis: The material underpinning the study consists of Government 

documents, documents from the State Public Investigations and documents from the Swedish 

Agency for Growth and other Authorities, all of which have been used and carefully studied 

to identify the most prominent and relevant themes based on the purpose of the study and the 

previously presented theoretical reference framework. 

 

Conclusions: The conclusion that can be drawn is that policies that have had an impact on 

women’s entrepreneurship have been varied, with incentive initiatives that both inhibited and 

motivated women’s entrepreneurship in the industry. We have identified that the policy 

initiatives undertaken had starting points including the promotion of regulations that govern 

women’s entrepreneurship. Historic law barriers still exist today, explaining the differences 

between men and women’s entrepreneurship, which means that it is therefore necessary to 

revise the regulations. In addition to revising regulatory frameworks, improved knowledge, 

but also efforts to break the norms and stereotypical images about women’s entrepreneurship, 

are required by evening segregation between women’s and men’s entrepreneurship. In order 

to promote women’s entrepreneurship, they need the same right to external financial 

assistance to start, run and develop companies like the opposite sex, that is, the man. 

 

Keywords: Women’s Entrepreneurship, Politics, Gender, Equality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Definitioner och ordlista 

Entreprenörskap - företagsetablering  

 

Entreprenör - någon som har bildat ett bolag 

 

Företagare - synonym till entreprenörskap, det vill säga någon som startat ett bolag  

 

Kvinnlig entreprenör - kvinna som har bildat ett bolag  

 

LOV - Lagen om valfrihetssystem 

 

LOU - Lagen om offentlig upphandling 

 

NPM - New Public Management 

 

SCB - Statistiska Centralbyrån 

 

SLL - Stockholms läns landsting 

 

SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 

 

SOU - Statens Offentliga Utredningar
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet syftar till att presentera bakgrunden till ämnet, vartefter 

problemområdet samt identifierad forskningslucka presenteras. Detta leder därefter till en 

redogörelse för studiens syfte och motsvarande forskningsfråga samt undersökningens 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Begreppet entreprenörskap kommer från franskans entreprendre och syftar till att använda 

eller skapa mellanrum för att uträtta eller företa sig något (Henrekson & Stenkula, 2015). 

Denna definition av begreppet har givit upphov till tolkningssvårigheter och begränsningar då 

bredden av definitionen varit omfattande och det har varit svårt att avgöra vem den egentlige 

entreprenören är. Definitionsproblematiken har i sin tur lett till att entreprenörskapsbegreppet 

genom tiden blivit ett mångdimensionellt begrepp och har i dagligt tal fått ett flertal olika 

betydelser (ibid.). Många entreprenörskapsforskare har vid definiering av entreprenörskap 

länge lagt sitt fokus på den entreprenöriella individen och personliga egenskaper som en 

entreprenöriell individ anses besitta. Gartner (2008) menar att fokus istället skall ligga på det 

entreprenöriella beteendet, det vill säga på det som entreprenören gör. Gartner (1993) anser att 

entreprenörskapet är förenligt med etablering och organisering av nya organisationer, oftast i 

form av nya företag. Frågan om entreprenörskap handlar med andra ord om de aktiviteter som 

möjliggör etablering av nya företag (Gartner, 1993). Den generella, samhällsenliga (icke-

vetenskapliga) definitionen av entreprenörskap, sett ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv 

är dock nära förknippat med företagsetablering, där entreprenören är någon som startat ett 

företag (Landström & Löwegren, 2009). Denna mer konkreta definition av 

entreprenörskapsbegreppet underlättar identifiering och mätning av vem som anses vara en 

entreprenör, varför således detta kommer förbli den definition som genomgående används 

under denna studiens gång. 

 

Då det länge forskats kring området entreprenörskap, har brister på ett genusperspektiv 

identifierats (Blomberg, Hedlund & Wottle, 2011). Majoriteten av forskning som rör 

företagande har haft en maskulin utgångspunkt där den feminina aspekten har förbisetts 

(Frånberg, 2013). Blomberg et al. (2011) menar vidare att det föreligger en outnyttjad 

potential för ökat företagande bland kvinnor och att de främsta brister som finns, ligger i de 

mekanismer som finns för att stödja och stimulera företagandet.  
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Precis som tidigare entreprenörskapsforskning förklaras de bristande incitament för främjande 

av kvinnors entreprenörskap av att dessa mekanismer är utformade och grundade på 

maskulina normer. Dessa normer talar om hur företagandet bör se ut, varför de således har 

varit tvungna att stimuleras och anpassas för att på ett bättre sätt stödja kvinnors 

entreprenörskap (Blomberg et al. 2011; Frånberg, 2013). De satsningar som har varit viktiga 

för att stärka dessa mekanismer har syftat till att främja företagande för både män och 

kvinnor, men det har främst handlat om att genom ny forskning synliggöra de dolda hinder 

som föreligger för kvinnors företagande. Detta har gjort att diskussionen om egenföretagandet 

har knutits till en jämställdhetsdiskurs (Göransson, Lagerholm & Larsson, 2008). Att de 

incitament som syftat till att öka företagandet har varit orättvisa och mer fördelaktiga för män 

i jämförelse med kvinnor stöds även av internationell forskning. Brush et al. (2001) studerade 

under en 30-årsperiod andelen kapitalfinansiering, som en satsning för ökning- och tillväxt av 

bolag i USA. Resultaten visade att investering och kapitalfinansiering främst gick till bolag 

drivna av män och att stöd till kvinnoledda företag under dessa 30-års studier aldrig uppgick 

till mer än fyra procent av den totala kapitalinvesteringen. Att studera kombinationen av 

genus och företagande är viktigt för att förstå den värld som vår historia har format, som vi nu 

lever och kommer att fortsätta leva i (Rytkönen, 2017).   

 

Männens respektive kvinnornas roller som företagare påverkas av allt från marknaden till 

politiska förändringar som genomförs. I Sverige har det länge funnits ett förtroende för statens 

förmåga att påverka män och kvinnors möjligheter till företagande (Blomberg et al. 2011). De 

institutionella spelregler som styr, inte minst nyföretagande är viktiga att beakta och bör vara 

utformade på ett sätt att de uppmuntrar individers benägenhet till att bli entreprenörer 

(Globaliseringsrådet, 2008). Den allmänna samhällsdebatten som råder har tillämpat olika 

perspektiv på hur man skall gå tillväga för att motivera och underlätta för entreprenörer, bland 

annat genom olika former av kapitalbidrag, stödsystem och skattelättnader (Sidenbladh, 2008; 

NyTeknik, 2014). Det första programmet som införts med fokus på att främja kvinnors 

entreprenörskap presenterades av den svenska regeringen år 1992 (Ahl, 2011). Sedan dess har 

ansträngningarna ökat och en rad olika åtgärder har vidtagits. Bland dessa har tillväxtverket 

på uppdrag av regeringen initierat programmet Främja kvinnors företagande som varade 

mellan åren 2011-2014. Tillväxtverket tog årligen emot 65 miljoner kronor med syftet att:  

 

Skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler 

företag drivs och utvecklas av kvinnor, dels att i samråd med företagsfrämjande 
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aktörer och myndigheter ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män 

kan ta del av företagsfrämjande insatser på lika villkor (Tillväxtverket, 2017). 

 

Det främsta målet med programmet var: 

 

  Att göra kvinnors företagande mer möjligt och synligt (Tillväxtverket, 2017).  

 

1.2 Problematisering  

Genom många års studier om kvinnors entreprenörskap har det visat sig att kvinnor oftast stått 

i männens skugga (Svanlund, 2011). Männen har genom tiden dominerat området för 

entreprenörskap och i forskning har entreprenören länge framställts som en man och inte som 

en kvinna (Schumpeter, 1934). I själva verket har entreprenörskap varit en mansdominerad 

praxis i en sådan utsträckning att ett koncept föddes för kvinnor: kvinnliga entreprenörer 

(Achtenhagen & Tillmar 2013). Detta återspeglas således i den svenska företagsstrukturen, 

där majoriteten av företagen drivs av män. Entreprenörskapet har i huvudsak visat sig vara en 

manlig karriärväg, där så mycket som 72 procent av de svenska entreprenörerna är män 

(Delmar & Samuelsson, 2003 se Landström & Löwegren, 2009). Forskning har även visat att 

detta ser relativt likartat ut på ett internationellt plan, där de flesta stora och små företag drivs 

av män medan de kvinnoledda bolagen är en klar minoritet (Brush et al. 2001).  

 

Kunskapen om kvinnors entreprenörskap är något som fram till nyligen har förbisetts och som 

anses vara ett relativt nytt fenomen. År 1989 publicerade Carin Holmquist och Elisabeth 

Sundin en banbrytande studie som syftade till att försöka identifiera skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns entreprenörskap. De flesta teorier som fanns om entreprenörskap utgick 

från den manliga synvinkeln, vilket gjorde att en revidering av de befintliga teorierna 

initierades. I studien kom författarna fram till att den typiska kvinnliga entreprenören inte 

existerar och de hävdade att kvinnors entreprenörskap kan förklaras med tre nyckelord: 

osynlighet, mångfald och anpassning. Författarna påpekade att kvinnor i många sammanhang 

varit osynliggjorda, detta trots att den genomförda studien från år 1989 konstaterade att en 

fjärdedel av kvinnorna i Sverige under denna tid var företagare. Mångfaldet representeras av 

variationen av kvinnors företagande, där Holmquist och Sundin (1989) framförde att kvinnors 

företagande, precis som mäns företagande uppvisat stora variationer genom att de drev företag 
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i olika branscher, former, storlekar et cetera. Slutligen betonade författarna att kvinnors 

företagande i många fall är beroende av anpassning, nämligen genom att kvinnor oftast 

anpassar sitt företagande till familjesituationen.  

 

Kvinnorna hade under en lång tid en villkorad och begränsad rätt till att förvalta sin egendom 

och det var maken som gavs rätten att fungera som den omyndiga kvinnans målsman 

(Blomberg et al. 2011). Kvinnan betraktades som omyndig och maken var den som hade den 

officiella äganderätten över egendomen som fram till den mer marknadsorienterade politiken 

och ändrade lagstiftningen år 1910 betraktades som kollektiv egendom (ibid.). Efter 

införandet av den nya äktenskapslagstiftningen år 1920 och att kvinnor fick rösträtt år 1921 

kunde kvinnor starta företag och den en gång kollektivt betraktade egendomen blev 

individualiserad. Detta gjorde kvinnan myndig och hon kunde förfoga över sin egendom 

(Blomberg et al. 2011). Trots att de historiska lagliga hindren för kvinnors företagsbildning 

sedan länge varit avskaffad, möts kvinnor fortfarande av bristande jämlikhet. 

Jämställdhetsfrågan i Sverige har länge varit ett både omtalat och prioriterat område bland 

politiska partier och organisationer. Målet med jämställdhetspolitiken har varit att skapa ett 

samhälle där män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 

väsentliga områden (Näringsdepartementet, 1999). Trots detta möter kvinnor fortfarande den 

osynliga samhällsstrukturen som tyder på att män är överordnade och har mer makt, medan 

kvinnorna betraktas som det motsatta (ibid.). 

 

Förutom en otillräcklig marknad som hinder för kvinnors företagande har således statligt 

monopol och institutionella arrangemang haft en betydande roll för tillväxten av kvinnors 

företagande (Blomberg et al. 2011; Landström & Löwegren, 2009; Entreprenörskapsforum, 

2017). De flesta kvinnor är verksamma inom branscherna vård, omsorg och skola varför 

många kvinnor således väljer att bedriva verksamhet inom dessa områden. Statistik från SCB 

visar att 55 procent av företagen inom branschen vård och omsorg leds av kvinnor, medan 

endast 29 procent av företagsledarna i övriga näringslivet utgörs av kvinnor (Liljeblad, 2017). 

Dessa branscher är dock förenliga med stora inträdesbarriärer i form av höga kapitalkrav, 

lagar och regelsystem samt starka professioner, varför det således tett sig svårt att starta eget 

inom detta verksamhetsområde (Sundin & Tillmar, 2011).  
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Monica Renstig menar att: 

 

Det som saknas - utöver pengar - är en marknad. När det öppnas upp för ett ökat 

företagande inom vård, skola, och omsorg ska vi kvinnor starta företag på 

löpande band (Entreprenörskapsforum, 2017). 

 

Vård och omsorgsbranschen har utgjort en viktig del av den offentliga sektorn. Den 

sistnämnda har i sin tur på senare tid stått under ett högt omvandlingstryck och förändringar 

(Sundin, Tillmar & Renstig, 2010). En mångfacetterad problembild har präglat omvandlingen 

av den offentliga sektorn och välfärdsstaten eftersom att omvandlingen omfattat både 

finansiering, styrning, demokrati och legitimitet och utöver detta föreligger en stark politisk 

laddning bakom de förnyelseprocesser och program som har införts (Montin, 1996; Kronvall 

& Johansson, 1996). Ahl och Hedegaard (2013) diskuterar de väl dokumenterade sociala 

ojämlikheter som finns inom den svenska vård- och omsorgsbranschen, såsom könsbestämd 

hierarki, könsbestämda yrken och stereotypa könsförväntningar, som omfattar både personal 

och patienter samt en kultur som förespråkar homogenitet (Lindgren, 1999; Smirthwaite, 

2007). Den svenska vård och omsorgen brukade vara ett statligt monopol menar Ahl och 

Hedegaard (2013), organiserat som en regelbaserad byråkrati med en strikt hierarki och 

kommandokedja där speciellt läkare hade obestridlig auktoritet (ibid.). Med introduktionen av 

New Public Management (NPM) har de senaste tre årtiondena sett en stadig omvandling av 

den svenska vård och omsorgen (Agevall, 2005; Björk et al. 2011; Dahlgren, 2010). Historiskt 

sett har könsmönstret i svensk hälsovård varit tydlig. Läkare var män och besatt hög makt, 

sjuksköterskor och undersköterskor var kvinnor och underordnade. Administrativ och ledande 

personal hade en stödjande roll (Ahl & Hedegaard, 2013). Öhman (2004) menar att 

tillkomsten av NPM i Sverige har blivit en blandning mellan den traditionella hierarkiska top-

down-organisationen och den mer moderna organisationen som betonar samarbete och 

gemensamma värderingar. Även om yrkena har förlorat någon makt till ledningen, präglas 

vård och omsorgen fortfarande av starka professionella kulturer som påverkar hur 

organisationens medlemmar fattar arbetsrelaterade beslut. Traditionellt har landstingen haft 

ansvar för vården medan kommunerna ansvarat för skola och omsorg men detta har i takt med 

omvandlingen av den offentliga verksamheten kommit att ändras (Ekonomifakta, 2009). Idag 

finns det utöver kommun och landsting flera andra privata utförare som ansvarar för att 

tillhandahålla olika tjänster för samhällets invånare. Målet med denna decentralisering av 

utförare av tjänster inom vård- och omsorgsbranschen har varit att stärka demokratin, uppnå 
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större effektivitet och produktivitet men också för att ge brukarna större valfrihet, minska på 

byråkratin och de strukturella maktförhållandena (Sundin & Tillmar, 2011). Den offentliga 

sektorns omvandling omfattar såväl privatiseringsprocessen, det vill säga verksamheters 

övergång från offentligt ägda till privat ägande som konkurrenssättning (ibid.). 

Privatiseringen betraktas som ett otydligt begrepp eftersom att effekterna av denna 

marknadsstyrning inte bara är ett resultat av reformer och dess utformning utan även ett 

resultat av institutionella förändringar och social kontext (Blomqvist & Rothstein, 2002). 

Genom privatiseringen, förändringar av lagar och förordningar, avtal, etableringshinder, krav 

och krångliga upphandlingskonstruktioner  har politiken satt upp ramar för utvecklingen av 

kvinnors företagande inom vård- och omsorgsbranschen. Däribland har det införts en 

kundvalsmodell med förväntningar på att kvinnors företagande skall gynnas genom att främja 

småföretagande, bidra till ökad privat vård, stimulera fler utförare och därigenom minska de 

tidigare oligopoltendenserna inom branschen (Sundin & Tillmar, 2011). Trots att 

privatiseringsprocessen och förändringar av de institutionella ramverken har resulterat i ett 

ökat företagande inom branschen bland annat genom exit-strategier där det är dessa 

förändringar som eventuellt upplevts som negativa lett kvinnorna in i företagande men även 

genom offensiva satsningar för att utnyttja de möjligheter som förändringarna har öppnat upp 

föreligger fortfarande en brist på kvinnliga företagare inom branschen (Tenelius 2014; Sundin 

& Tillmar, 2011).  Den främsta förklaringsfaktorn till varför den kvinnliga bolagsbildningen 

varit begränsat har påståtts vara bristen på kapital och sparande för att ta sig över dessa 

inträdesbarriärer som finns inom branschen men också de regleringar och utformningen av 

den offentliga sektorn som har fungerat som bromsar för kvinnors företagsetablering 

(Entreprenörskapsforum, 2017; Sundin, Tillmar & Renstig, 2010).  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att analysera och generera en djupare förståelse för 

utvecklingen av politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och 

omsorg.  

 

- Hur har de politiska förutsättningarna inom branschen vård och omsorg sett ut mellan 

åren 1990-2017? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till branschen vård och omsorg i Sverige då det är högre andel kvinnor än 

män verksamma inom denna bransch (Liljeblad, 2017). En geografisk avgränsning till Sverige 

har gjorts eftersom att den svenska välfärdsstaten genomgått en omfattande omstrukturering 

och förändring vilket har haft en inverkan och betydelse för kvinnors entreprenörskap. Vidare 

har studien avgränsats till tidsperioden 1990-2017, då det utifrån en översikt över det aktuella 

problemområdet framgår att de främsta politiska satsningar och förändringar på området 

kvinnors entreprenörskap har haft sitt absolut största genombrott i början av 1990-talet och 

framåt. Avgränsningen inom branschen vård och omsorg har gjorts utifrån hur vi definierar 

branschen, där vård innebär insatser vid sviktande hälsa och omsorg har begränsats till den 

formella bemärkelsen. Formell omsorg syftar till stödinsatser där behov finns, med krav på 

existens av tydliga riktlinjer och lagar och inte till informell omsorg som i sin tur har en 

utgångspunkt i omtänksamma handlingar mellan individer. En avgränsning har även gjorts för 

begreppet entreprenörskap, som i denna studie likt Gartners (2008) och Landström och 

Löwegren (2009) definitioner syftar till någon som har startat och driver ett bolag. Denna 

definition har valts då detta som tidigare nämnts är den mest förekommande definitionen 

bland ekonomiska och politiska aspekter, samt att den matchar studiens syfte och är lättare att 

mäta än vad det skulle ha varit vid användning av andra definitioner av begreppet. 
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2. Teoretisk referensram 

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring ämnesområdet samt teorier som 

anses relevanta för att ge insikt och skapa kunskap för det aktuella ämnet. 

2.1 Kvinnors företagande 

Kunskapen om kvinnors entreprenörskap är ett relativt nytt fenomen bland forskare och något 

som till nyligen blivit förbisett (Ahl, 2004). Diskussionerna och beskrivningarna om 

entreprenören leder tanken till en man, inte en kvinna. Det är inte bara den vanliga 

användningen av den manliga pronomen när man hänvisar till entreprenören (standard som 

använts i vetenskapen fram till 1980-talet) utan också hur han beskrivs (ibid.). Helene Ahl 

(2004) är inte den första med att påpeka att entreprenörskap är ett manligt begrepp. Det kan 

hävdas att detta beror på att företagare traditionellt varit män, men flera författare hävdar att 

kvinnliga entreprenörer har gjorts osynliga (Sundin, 1988; Holmquist & Sundin, 1989). Ahl 

(2004) menar vidare att bara genom att läsa igenom de definitioner som finns om 

entreprenörskap, går det att urskilja ett tydligt maskulint perspektiv av begreppet. Även om 

det är förutsatt att kvinnor i viss utsträckning varit verksamma i företag för länge sedan har 

företagen alltid varit registrerade hos män. När den kvinnliga rösträtten fick sitt genombrott år 

1921, fick kvinnor trots detta inte driva egna företag utan behövde tillstånd från sina makar, 

med undantag för ogifta änkor (ibid.). Utöver detta fick de kvinnor som fick detta privilegium 

från sina män fortfarande inte tillstånd att vara ekonomiskt ansvariga för sina företag 

(Lönnbring, 2003).  Det var först i och med en senare lagändring som gjorde att kvinnor i full 

frihet fick driva egna företag (Heckscher, 1937). 

  

Kvinnor förklaras ständigt som underrepresenterade inom entreprenörskap vilket är baserat på 

specifika antaganden där olika forskare betonar att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor vad gäller karaktär och egenskaper. Utöver detta finns det de som argumenterar för 

att de formella strukturer som finns i samhället skapar hinder som behöver åtgärdas genom en 

förändring i politiken (Henrekson, 2004). Det finns således andra  hjälpmedel utöver 

utbildning som kvinnor behöver få tillgång till för att lyckas som entreprenörer. Bland annat 

menar forskare på att det krävs förebilder, mentorer, personliga och professionella nätverk, 

men också ett ökat stöd i form av investering och kapitalfinansiering till företag som startats 

och drivs av kvinnor då tidigare forskning visat att detta kapitalstöd till kvinnors 

entreprenörskap varit högst begränsat (Brush & Hisrich, 1988; Brush et al. 2001). 
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2.2 Genusvetenskap och begreppet entreprenörskap 

Termen kön introducerades som ett användbart verktyg för att skilja mellan biologiskt kön 

(kroppar med manliga eller kvinnliga reproduktionsorgan) och socialt konstruerat kön, vilket 

var ett resultat av uppväxt och social interaktion (Lindén & Milles, 1995). Kön och dess 

komponenter (roller, normer, identitet) ses som varierande längs en kontinuitet av femininitet 

och maskulinitet och bör ses som oberoende av en persons biologiska kön.  

 

Det feministiska perspektivet ser könet som en grundläggande organisationsprincip 

i samhället (Ahl, 2004). De hävdar att kvinnor har erfarenheter och intressen som skiljer sig 

från männen, baserat på deras socialisering och deras ställningstagande. Det är inspirerat av 

en marxistisk analys som säger att den förtryckta (arbetarklassen) har en privilegierad 

ställning när det gäller kunskaper om förtryck. På samma sätt har kvinnor en privilegierad 

ställning när det kommer till att göra kunskapsanspråk om patriarkalt förtryck. Kvinnans 

ställningstaganden försummas i en patriarkalisk samhällsdiskurs och detta perspektiv vill 

privilegiera kvinnors intresse för social förändring (ibid.). 

 

Enligt Connell (2009) ser vi omedelbart om en individ är en man eller en kvinna, en pojke 

eller en flicka och det är så det dagliga livet är organiserat. Vi blir ständigt påminda om denna 

könsfördelning och den verkar på flera nivåer i samhället; till exempel i traditionella 

äktenskap där det finns en man och en kvinna, eller inom sport där det oftast är så att män och 

kvinnor tävlar separat. Författaren fortsätter att hänvisa till Super Bowl, världens högsta nivå 

för professionell amerikansk fotboll, där könet är i fokus genom att starka män är på jakt efter 

en boll. Detta skildrar den stereotypa manliga bilden, där dessa placeras bredvid dansande, 

smala och glada kvinnliga cheerleaders. Connell (2009) säger att detta inte är ovanligt och att 

vi som individer sällan reflekterar över detta vilket i sin tur uppfattas som vanligt, nästan som 

om det är naturen som skapat denna organisation. På grund av denna könsfördelning i 

samhället ses det ofta som skamligt vid överträdelser av detta mönster, till exempel när två 

individer av samma kön blir kära. Andersson et al. (2008) betonar detta vidare och 

argumenterar för att kön är något som är konstruerat. De menar på att samhället fördelar 

könen på ett sätt där män och kvinnor tillsammans skapar och fastställer normer för 

femininitet och maskulinitet. 
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Hirdman (2001) var en av de kvinnliga forskare på 1980-talet som belyst och placerat 

begreppet i den allt viktigare svenska feministiska forskningen. I stället för att använda det 

engelska ordet kön valdes det svenska ordet genus att ta i bruk, något som tidigare endast 

funnits i lingvistiken för att beteckna olika typer av substantiv som han, hon, den och det. 

Hirdman ansåg att ett begrepp behövdes för att kunna analysera kvinnors underordnade 

ställning och hur involverade kvinnor och män var i detta. Hirdman (2001) menade att det 

behövdes ett begrepp för att kunna diskutera hur könen är skapta och hur deras relationer ser 

ut, varpå författaren utvecklade begreppet genuskontrakt eller genussystem. Hirdman (1988) 

har studerat den institutionella ramen med en koppling till genus och dess underliggande 

skillnader och menar att det är detta genuskontrakt, där man och kvinna fått sig tilldelade 

olika platser, roller och egenskaper i samhället som upprätthåller segregeringen mellan män 

och kvinnor. De existerande genussystemen anses vara strukturellt orienterade, det vill säga 

att de utformas inte bara på grund av rådande lagar och regler utan genom samhällets olika 

traditioner, normer och beteenden. Genussystemen är ett resultat av samverkan mellan alla 

delar av vårt samhälle (Larsson, Göransson & Lagerholm, 2008). Detta genussystem betraktas 

därför som en institution som reproduceras i takt med förändringar av politiska system men 

också i takt med hur samhället förändras överlag, det vill säga förändringar av alla de 

områden som utgör vårt samhälle. Dessa genuskontrakt som ger upphov till denna 

könssegregering syns på arbetsmarknaden och bidrar till ökade  skillnader i maktförhållanden. 

Genuskontrakten existerar i samhället såväl politiskt som ekonomiskt och socialt och har som 

funktion att utgöra oskrivna regler för vad män respektive kvinnor bör göra och hur de skall 

vara (Hirdman, 1988).  

 

Thomsson (2003) nämner att kvinnor ofta kommer i andra hand och anses vara det andra 

könet. De stereotypa könen som Hirdman (2001) presenterar stödjer detta påstående eftersom 

att det tydligt markerar könens olika positioner, det vill säga att mannen tar på sig mer 

försörjningsansvar medan kvinnan skall föda barn och vara beroende av mannen. Detta 

genuskontrakt förstärker stereotyper kring kön och ger dem makt och legitimitet, vilket skapar 

möjligheter för könsbunden rationalisering, upprepning, handel och bekräftelse av den 

naturliga ordningen. Hirdman (1988) påpekar att dessa åtskillnader och synen på mannen som 

normgivare beror på isärhållning, där män och kvinnor betraktas som två separata kategorier 

som inte skall blandas men också på grund av hierarkisering där mannen konsekvent 

överordnas kvinnan. Författaren hävdar vidare att ju starkare dessa två faktorer är, det vill 

säga ju större isärhållning och hierarkiseringen är mellan könen desto starkare fungerar det 
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manliga som norm. Även andra forskares studier stödjer Hirdmans tankegång och menar att 

det föreligger ett enormt gap mellan den entreprenöriella verksamheten i form av uppstart och 

tillväxt av företag mellan män och kvinnor (Brush et al. 2006). Författarna hävdar precis som 

Hirdman (1988) att förklaringar till dessa åtskillnader inte ligger i de biologiska könen utan 

att dessa förklaringar finns i de existerande genuskontrakten, de sociala och institutionella 

konstruktionerna i samhället som tilldelat män och kvinnor olika roller. De faktorer som kan 

förklara dessa omständigheter i form av den enorma skillnad mellan graden av mäns- 

respektive kvinnors entreprenörskap är i de flesta fall sociokulturella normer och strukturer, 

sociala nätverk, branschval samt de främjande incitament som syftar till att motivera kvinnors 

entreprenörskap (ibid.). För att bryta det genuskontrakt som Hirdman (1988) talar om och 

uppnå en större jämlikhet måste dessa normer överträdas genom att antingen tvinga eller låta 

kvinnor göra samma sak som män och män göra samma sak som kvinnor (Hirdman, 1988). 

Att som kvinna träda in i en entreprenörskapsroll som tidigare nämnts betraktats som en 

mansroll, eller att som kvinna starta upp verksamhet i branscher som annars anses vara 

mansdominerade är konkreta exempel på hur isärhållningen kan brytas, den manliga normen 

ifrågasättas och jämlikheten ökas.  

 

2.3 Intersektionalitet  

Entreprenörskap formas alltid vidare i ett större kontext, det är flera olika villkor och faktorer 

som sammanflätat påverkar den entreprenöriella miljön (Larsson, Göransson, & Lagerholm, 

2008). Utöver de villkor och faktorer som präglar entreprenörskapet tillkommer således 

ytterligare individuella utmärkande egenskaper som också påverkar entreprenörskapet, inte 

minst kvinnors entreprenörskap. För att förstå hur politiken i former av regler och strukturer 

påverkar kvinnors entreprenörskap måste man se till helheten, varför således begreppet 

intersektionalitet kommer att bli användbart. Intersektionalitet syftar till att betona hur olika 

strukturer och sociala kategorier samverkar, detta kan vara allt från kön, klass, ålder, etnicitet 

och så vidare (Lykke, 2003). Detta teoretiska perspektiv synliggör hur maktrelationer skapas i 

samspel med de olika strukturerna och används också för att förklara hur olika maktordningar 

påverkar de olika strukturerna genom att gynna vissa och missgynna andra (De los Reyes & 

Mulinari, 2005). Det intersektionella perspektivet kopplar hierarkiska strukturer och makt till 

individers möjlighet att anpassa sig till och handla inom ramen för de rådande strukturer och 

ideologier i samhället (ibid.). Genom att sätta dessa kategorier i relation till institutionell 

ordning och strukturella faktorer i arbetslivet görs det möjligt att förstå de sociala 
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kategoriernas ställning i arbetslivet men även i samhället överlag (De los Reyes & Mulinari, 

2005). Författarna påpekar dock vidare att det inte är de sociala kategoriseringarna i sig som 

förklarar individernas och gruppernas ställningar på arbetsmarknaden och att ett fokus på de 

enskilda kategoriseringarna kan medföra risk för stereotypisering samt att det målas upp en 

bild där individer och grupper framstår som ensamt ansvariga för sin underordning på 

arbetsmarknaden eller i samhället. De los Reyes och Mulinari (2005) menar istället att 

poängen är att genom ett intersektionellt perspektiv flytta fokus från de sociala kategorierna i 

sig och istället fokusera på hur de förhåller sig till varandra och hur de utvecklas i ett 

institutionellt och historiskt kontext. Intersektionalitet kan vara ett användbart verktyg för att 

analysera och därmed synliggöra hur olika insatser och satsningar påverkar de sociala 

kategorierna och därigenom skapa och anpassa insatser för att nå ett önskat resultat, där det 

primära målet är att generera kunskap och kunskapsutveckling utifrån ett perspektiv som 

utgår från de som betraktas som de förtryckta och inte från de dominanta.  

 

2.4 Vad motiverar kvinnors entreprenörskap? 

Entreprenörskap är idag ett politiskt prioriterat område och det finns många anledningar till att 

kvinnor väljer företagande framför en vanlig anställning (Sundin & Rapp, 2011). Av Nuteks 

undersökning (2006) framgick att 29 procent av de tillfrågade kvinnorna valde företagande på 

grund av viljan att arbeta självständigt och 35 procent för att förverkliga sina idéer, medan 

endast elva respektive åtta procent angav anledningar som arbetslöshet/risk för arbetslöshet 

och marknadens behov som de främsta skäl till att företagande väljs. Företagande är dock inte 

endast ett resultat av företagarna själva utan även ett resultat av ett politiskt område som 

inverkar på möjligheterna till entreprenörskap (Sundin & Rapp, 2011). Sundin och Rapp 

(2011) menar att ett flertal politiska områden inverkar på anledningarna till att kvinnor väljer 

entreprenörskap, detta kan vara både direkta och indirekta faktorer. När det kommer till att 

styrka kvinnors entreprenörskap har lagstiftaren och politikområden en central roll. Genom att 

ändra marknadens spelregler i former av förändrad lagstiftning ändras kvinnors möjligheter 

till entreprenörskap (Henrekson, 2004). Dessa förändringar kan antingen utgöra hot eller 

möjligheter för kvinnors entreprenörskap. Innan privatiseringen av den offentliga sektorn var 

det enligt lag direkt förbjudet att starta privat verksamhet inom branschen vård och omsorg 

vilket begränsade kvinnors entreprenörskap men i takt med lagändringen motiverades 

kvinnors entreprenörskap. Denna övergång där politiker har överlämnat välfärdsstatens ansvar 

till marknaden och istället uppmuntrat till entreprenörskap har inneburit ett skifte från löpande 
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arbetsmarknad till ett samhälle där företagande och näringsliv står i fokus. Till följd av denna 

förändring av näringslivet har kvinnors entreprenörskap fått större uppmärksamhet och fler 

kvinnor har tagit sig in i företagandets banor (Ahl et al. 2016). I ett välfungerande samhälle 

med ett jämställt entreprenörskapsklimat spelar lagstiftaren med sin lagstiftning, värderingar 

och praxis en viktig roll där politiska insatser kan påskynda utvecklingen av kvinnors 

entreprenörskap (Henrekson, 2004).  

 

Utöver politikområden menar Fernández et al. (2014) att personliga, professionella och 

sociala nätverk också spelar en viktig roll när man bestämmer sig för att starta ett företag. 

Personliga nätverk kan definieras som de individer som finns i din närmaste omgivning, till 

exempel familj, vänner och kollegor. Dessa relationer bygger på förtroende och gemensamma 

värderingar och kan vara en motivation för den enskilda individen till en karriär som 

entreprenör. Eftersom det emotionella stödet från familj och vänner anses vara en viktig 

faktor i beslutet att fortsätta med sitt arbete är problemet med detta så kallade stödsystem att 

det också kan ha en negativ inverkan på entreprenören. Potentiellt sett kan detta leda till att de 

träder ur sin karriär som entreprenör (Fernández et al. 2014).  

 

Valencia et al. (2011) stöder idén ovan och beskriver familjen som av stor betydelse när 

kvinnor bestämmer sig för att starta egna företag, eftersom de anses vara deras främsta 

stödpelare. Men som huvudkälla till stöd kan familjen ses som en drivkraft, men också ett 

hinder. Bandiera et al. (2007) betonar att kvinnor ofta strävar efter mål som är större än den 

ekonomiska framgången. Författarna menar att kvinnor strävar efter mål som har en större 

betydelse för dem själva men också som har betydelse för familj och samhälle överlag. Den 

primära anledningen till att kvinnor startar företag handlar om att lösa problem och 

kompensera för brist på andra arbetsformer (Entreprenörskapsforum, 2017). Monica Lindstedt 

grundare och styrelseordförande för Hemfrid, bekräftade detta när hon hävdade att: 

 

Pengar har varit totalt ointressant (Entreprenörskapsforum, 2017).  

 

För henne handlade det om att lösa problem och underlätta vardagen snarare än om att 

generera en högre inkomst (Entreprenörskapsforum, 2017). Sammantaget har teoretisk 

förståelse om familjens roll för start-ups ökat under de senaste decennierna men det saknas 

empirisk forskning om hur familjen specifikt påverkar kvinnors erfarenhet av sig själva som 

företagare.  
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Det har länge funnits teorier och tankar om idén om att entreprenören har vissa unika 

egenskaper, vilket andra individer i sin tur saknar (Landström & Löwegren, 2009).  

De egenskaper som kan ses som starka drivkrafter är bland annat högt självförtroende, 

kreativitet men också förmågan att ta initiativ. Enligt Holmquist och Sundin (2002) är 

entreprenören motiverad och har en måttlig benägenhet att ta risker och känner att denne 

besitter förmågan att påverka världen. Wickham (2006) belyser att den viktigaste 

nyckelfaktorn är uthållighet och hävdar vidare att det är viktigt att entreprenören har 

personliga egenskaper som passar in i företaget på bästa möjliga sätt. Författaren menar att det 

är entreprenören som är drivkraften inom företaget och att det är viktigt att entreprenören kan 

hantera pressade situationer samtidigt som det skall gå att utnyttja de möjligheter som uppstår. 

Det är lättare att kunna agera om man som entreprenör har en drivkraft och viljestyrka, har en 

ständig strävan efter att ta på sig nya utmaningar och skapar tillväxt i företaget. Wickham 

(2006) hävdar vidare att entreprenörer ofta blir resultatinriktade där han påstår att strävan efter 

bättre resultat därigenom kan göra att entreprenören blir enspårig, det krävs en förmågan att 

kunna gå tillbaka och analysera vad som har hänt för att kunna gå vidare. Med andra ord skall 

entreprenören drivas och utnyttja de möjligheter som uppstår, samtidigt som detta balanseras 

med förmågan att ta ett steg tillbaka, för att omvärdera och för att upptäcka misstag och se 

sådant som kan förbättras (Wickham, 2006).   

 

Det är viktigt att nämna att det finns andra medel förutom familjen där man kan hitta 

inspiration. Professionella nätverk, som mentorer är mer formella och i sin tur mindre 

effektiva än de tidigare nämnda personliga nätverken men dessa skall inte underskattas 

(Bjursell & Melin, 2011). Bjursell och Melin (2011) drar slutsatsen att kvinnors 

entreprenörskap ofta upplever att de personligen betraktas som förebilder och därför vill 

engagera sig i ett försök att påverka andra kvinnor att bli entreprenörer. Studier har visat att de 

mest avgörande faktorerna när det gäller att stödja kvinnors entreprenörskap är mentorskap, 

nätverk, och allmänt företagsstöd (Bager-Sjögren et al. 2007). Vidare har stöd från mentorer 

visat sig vara mycket värdefullt för personer som har liten eller ingen tidigare erfarenhet alls 

inom entreprenörskap. Detta eftersom de potentiellt kan ge användbar rådgivning, samråd, 

emotionellt stöd och övergripande information till entreprenören. Brush och Hisrich (1988) 

förstärker dessa idéer i sin studie som diskuterar vikten av mentorskap för att öka antalet 

kvinnliga företagare och hjälpa dem ytterligare i utvecklingen av sina företag. Dessa 
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relationer har visat sig vara till hjälp för att höja individens personliga medvetenhet och 

uppmuntra vidareutvecklingen av den egna självbilden.  

 

2.5 Vilka hinder möter kvinnors entreprenörskap? 

Enligt El-Namaki och Gerritson (1987) finns det flera hinder som kvinnor möter när de blir 

entreprenörer. Dessa är:  

1. Beteendehinder: Lågt självförtroende, negativ självbild 

2. Utbildningsbarriärer: Antagnings- och utvecklings- och utbildningsmöjligheter,  

3. Arbetshinder: Inskränkningar, kompetensbegränsningar,  

4. Rollbarriärer: Minoritetsstatus, synlighet,  

5. Juridiska hinder : Diskriminerande lagar,  

6. Infrastrukturella hinder: Tillgång till finansiering, stöd, information och  

7. Samhälls- och kulturhinder: Fientliga värderingar och attityder, familjestrukturer och 

motstridiga rollkrav.  

 

Med andra ord betraktas kvinnors entreprenörskap annorlunda i jämförelse med samhällets 

bild av manligt entreprenörskap och ett viktigt hinder som kvinnor möts av och som 

motverkar kvinnors entreprenörskap är de attityder av dem som bedömer deras företag (De 

Bruin, Brush & Welter, 2006). Detta har i sin tur medfört att begreppet kvinnors 

entreprenörskap satts i en lägre status och ställning i samhället. 

 

En annan aspekt som förklarar den låga andelen företag startade av kvinnor är tidsaspekten. 

Att starta ett företag är inte detsamma som att få det att överleva. Att få ett företag lönsamt 

kan ta många år, detta har inte alla riskkapitalister tålamod med att vänta på vilket ofta 

resulterar i att man väljer att inte satsa riskkapital på dessa bolag (Entreprenörskapsforum, 

2017). Utöver tidsaspekten har man således menat på att kvinnor inte visar ett tillräckligt högt 

risktagande vilket motarbetar uppstarten av nya företag (ibid.). Att kunna tolerera risker och 

misstag är en väsentlig del av entreprenörens vardag. Utan att ta risker och acceptera 

misslyckanden som en del av processen kommer det aldrig gå att nå den högsta framgången. 

Wickham (2006) menar att misslyckanden kan upplevas redan innan man finner de rätta 

svaren och därför är det ytterst viktigt att inte ge upp utan istället fortsätta genom de bakslag 

som uppstår och försöka hitta lösningar för att förhoppningsvis och slutligen nå framgång. 
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Vid uppstarten av ett nytt företag tenderar man att söka sig till de marknader och branscher 

inom vilka man besitter högst kunskap, erfarenheter och där inträdeskraven är lägre. En 

otillräcklig marknad har visat sig vara en motsättning till kvinnors företagande (Landström & 

Löwegren, 2009; Entreprenörskapsforum, 2017). Många kvinnor har sina kompetensområden 

och är sysselsatta inom vård, omsorg och skola vilket gör det mest naturligt att starta en 

verksamhet inom dessa områden. Dessa branscher är dock inte helt lätta att starta ett företag 

inom eftersom att de är förenliga med stora inträdesbarriärer, höga inträdeskostnader samt 

påverkade av ett strikt politiskt styre (Blomberg et al. 2011; Landström & Löwegren, 2009; 

Entreprenörskapsforum, 2017). Brist på eget kapital och sparande för att ta sig över dessa 

inträdesbarriärer har varit förklaringsfaktorer till hämmandet av kvinnors bolagsbildning 

(Entreprenörskapsforum, 2017). Eftersom att kvinnors entreprenörskap inom branschen som 

tidigare nämnt står under både politiska-, juridiska- och samhällshinder har de 

omstruktureringar och vidtagna politiska åtgärder av offentlig sektor och därmed hela 

välfärdsstaten fått en kraftig påverkan på kvinnors företagande (Blomberg et al. 2011). Ahl 

(2011) menar att förändringarna av den svenska välfärdsstaten inte tvingar fram det kvinnliga 

egenföretagandet och att tillgång på offentliga- jobb, finansierad barnomsorg eller 

försörjningsstöd bromsar in individuell utveckling av nyföretagande men att man genom en 

främjande politik stödjer kvinnors företagande samt underlättar egenförsörjning via 

småföretag (Ahl, 2011; Blomberg et al. 2011).  
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3. Metod 

I följande kapitel diskuteras angreppssätt, tillvägagångssätt följt av metodkritik och 

undersökningens begränsningar. 

3.1 Angreppssätt  

Studien syftar till att analysera hur kvinnors entreprenörskap har påverkats av de politiska 

incitament och stödsystem som har utvecklats. Av denna anledning anses ett kvalitativt 

angreppssätt vara det mest lämpliga för att genomföra studien. Denna undersökning ämnar 

inte att finna någon absolut sanning eller att generalisera resultaten utöver den hela 

populationen, utan syftar till att generera en djupare förståelse för de åtgärder som vidtagits 

för att stötta kvinnors entreprenörskap. Hade istället ett kvantitativt angreppssätt tillämpats 

skulle detta leda till att tolknings- och definitionsprocess som försiggår i grupper utesluts, 

detta kan leda till att en statisk bild av det sociala som är oberoende av hur människorna lever 

sina liv ges (Blumer, 1956). Det kvantitativa angreppssättet utelämnar individernas tonvikt 

och perspektiv vilket leder till att individers kopplingar till det undersökta fenomenets 

ignoreras (Bryman & Bell, 2011). Då studien syftar till att utveckla förståelsen för hur 

kvinnors entreprenörskap har påverkats av politiska åtgärder som vidtagits för att underlätta 

kvinnors entreprenörskap upplevs detta som en viktig aspekt varför det är mer fördelaktigt att 

använda sig av ett kvalitativt angreppssätt i denna studie.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara undersökningens forskningsfråga samt uppfylla dess syfte har studien 

genomförts genom en kvalitativ textanalys. Detta i syfte att finna information samt analysera 

de lagändringar och andra incitament som införts för att främja kvinnors entreprenörskap. Det 

empiriska underlag som har använts presenteras mer utförligt och specifikt under studiens 

empiriavsnitt med en sammanfattning av använda undersökningsdokument som återfinns i 

Bilaga 1 (se bilaga 1). Fördelen med detta tillvägagångssätt är att all data och information som 

krävs redan finns tillgänglig, detta innebär att empirin är lättåtkomlig vilket underlättar 

insamling av data och analys av densamma.  
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3.2.1 Hermeneutik som tolkningsperspektiv   

Vid genomförande av forskning finns det olika kunskapsteoretiska synsätt som man som 

forskare kan utgå ifrån och vilket synsätt som väljs präglas av studiens syfte (Bryman & Bell, 

2011). Ett av dessa synsätt har sin utgångspunkt i ett tolkningsperspektiv och benämns 

hermeneutik. Denna term behandlar teori och metod i samband med tolkning av människors 

handling, denna studie syftar till att förstå hur politiken kring kvinnors företagande har sett ut 

och utvecklats varför således hermeneutiken valts som utgångspunkt.  

 

Hermeneutik utformades till en början för tolkning eller förståelser av olika texter där den 

grundläggande, centrala idén blev att den som forskar och analyserar texter skall försöka få 

fram texternas mening utifrån ett perspektiv som upphovsmannen har haft. För att förstå de 

olika texterna och dess mening måste det kontextuella sammanhanget tas i beaktande, det vill 

säga den historiska och sociala kontext i vilken texten producerades (Bryman & Bell, 

2011).  Hermeneutik kan användas på två sätt, det ena syftar till att ge en förklaring av 

mänskligt beteende medan det andra syftar till att ge en förståelse av människors beteenden 

genom en tolkningsstrategi. Då denna tolkning är förknippad till en viss historisk och social 

kontext uppmanas forskaren att säkerställa att denne är väl bekant med denna kontext (ibid.). 

Detta synsätt innefattar alltså insamling och analys av data som möjliggör förståelse av denna 

kontext.  

 

Det hermeneutiska tolkningsperspektivet är nära kopplat till och bygger på de 

tillvägagångssätt som ingår i en kvalitativ textanalys (Bryman & Bell, 2011). Forster (1994) 

använde detta synsätt vid sin forskning, där forskaren utifrån tidigare kunskap och insamlad 

data inom det aktuella forskningsområdet kunde tematisera och kategorisera 

undersökningsdokumenten, utifrån dess sociala och historiska kontext. Genom att samla in 

och analysera dokument som omfattar data rörande det bakomliggande kontextet för politiken 

för kvinnors företagande förväntas studiens syfte samt frågeställning besvaras genom 

tillämpning av det hermeneutiska synsättet.  
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3.2.2 Deduktiv forskningsansats 

De tre vanligaste forskningsansatserna vid genomförande av en undersökning är induktion, 

deduktion och abduktion (Bryman & Bell, 2011). Den vanligaste synen på sambandet mellan 

hur teori och praktik förhåller sig till varandra inom samhällsvetenskaplig forskning utgörs av 

ett deduktivistiskt synsätt. Bryman och Bell (2011) hävdar att den deduktiva ansatsen utgörs 

av en process där tidigare teorier och modeller präglar och avgör vilken empiri som samlas in 

samt hur denna insamlade data skall analyseras. Detta medan den induktiva ansatsen handlar 

om det motsatta, det vill säga empirin grundar teorin. Patton (2002) påpekar att den deduktiva 

ansatsen handlar om att analysera data utifrån en redan given och existerande ram. Vidare 

påpekar Patel och Davidson (2011) att man genom tillämpning av den deduktiva ansatsen 

låter redan befintlig teori styra den information som samlas in, hur denna skall tolkas samt hur 

insamlad data kan kopplas till existerande teori och analyseras utifrån densamma. I denna 

studie tillämpas den deduktiva ansatsen eftersom att genomförandet av den kvalitativa 

textanalysen bygger på tidigare framtagen litteratur i form av teorier och tidigare forskning 

beträffande ämnet politiken för kvinnors företagande. Den kvalitativa textanalysen förväntas 

synliggöra och stärka hur politiken för kvinnors företagande har sett ut och utvecklats genom 

att ta hjälp av de begrepp som presenteras i den teoretiska referensramen och därefter 

presentera de övergripande teman som identifierats och som besvarar studiens syfte samt 

frågeställning.    

 

3.2.3 Kvalitativ textanalys 

Den metodansats som använts är en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen är 

inriktad på att tolka och granska innehållet i olika former av texter (Krippendorff, 2013). 

Detta anses som en lämplig metod då syftet är att analysera de incitament som införts och som 

eventuellt haft en påverkan på kvinnors entreprenörskap samt bidra till att besvara studiens 

frågeställning, nämligen: Hur har de politiska förutsättningarna inom branschen vård och 

omsorg sett ut mellan åren 1990-2017?. 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ textanalys förekommer en rad olika modeller och steg 

som kan följas. Det är studiens syfte och forskarens intressen som präglar den kvalitativa 

textanalysens genomförande samt hur de utvalda texterna tolkas och analyseras (Hellspong, 

2001). De kvalitativa textanalyserna kan delas in i flera olika specialanalyser, alla 
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innehållande olika steg och tillvägagångssätt. Det är inte alltid nödvändigt att följa en modells 

steg fullt ut utan det finns möjligheter att modifiera, anpassa och kombinera olika modeller 

och dess olika steg för att uppnå önskat resultat (ibid.). Att modifiera och kombinera 

befintliga modeller är enligt Hellspong (2001) en nödvändighet eftersom att alla texter som 

blir föremål för granskning ser olika ut och alla granskare har olika intressen. Detta leder till 

att framtagna modeller endast är till för att använda som hjälpmedel och används på olika sätt 

beroende på granskarens egna omdömen, erfarenheter och fantasi (ibid.).  

 

Krippendorff (2013) bland andra beskriver problemdriven innehållsanalys i följande sju steg 

vilka således är de steg som tillsammans med Hellspongs och Ledins (1997) beskrivning har 

tillämpats vid genomförande av den kvalitativa textanalysen i denna studie.  

 

Modellen utgörs av följande sju steg:  

1. Utforma en forskningsfråga med ett bakomliggande problem: Forskningsfrågan har sin 

grund i problemet beträffande de få kvinnliga entreprenörer som finns på marknaden 

och den politik som lett kvinnors entreprenörskap.  

2. Finn samband mellan forskningsfråga och något som kan observeras, läsas eller 

genomföras i textform om detta inte är möjligt är det inte möjligt att genomföra en 

kvalitativ textanalys: Då intresset främst ligger i de politiska åtgärder som vidtagits för 

att främja kvinnors entreprenörskap finns ett samband mellan den valda 

forskningsfrågan och bland annat lagtext men också dokument från andra 

myndigheter.  

3. Identifiera relevant text: Relevant text är sådana skrifter som kan användas för att 

besvara den utformade frågeställningen. De texter som blivit föremål för granskning är 

dokumentationer som inkluderar och behandlar de lagändringar och satsningar som 

gjorts för att främja kvinnors entreprenörskap.  

4. Läs igenom texterna för att finna meningsbärande enheter: de meningsbärande som 

skall identifieras utgörs av meningar och/eller fraser från respektive text som i 

förhållande till forskningsfråga och bakomliggande problem upplevs som viktig.  

5. Separera och korta ned de meningsbärande enheterna från texterna så att dessa endast 

innehåller skrifternas kärninformation och ger svar på frågeställningen.  

6. Skapa utifrån de meningsbärande enheterna kategorier, teman eller koder som utifrån 

sitt kontext beskrivs och definieras. 

7. Sammanfatta och utvärdera respektive kategori, tema eller kod.  
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För att ta fram kategorier eller teman från de meningsbärande enheterna kan man gå tillväga 

på olika sätt. I denna undersökning har Hellspong och Ledins (1997) beskrivning av 

framtagandet av teman använts. Författarna menar att ett sätt att gå tillväga på för att 

identifiera teman är genom att ställa sig frågan: Vad handlar texten om, här eller i stort?. 

Hellspong och Ledin (1997) menar att teman således kan identifieras och definieras genom 

texters topiker, det vill säga genom att urskilja särskilda innehållsmönster i texterna men 

också genom att identifiera texternas makro- och mikroteman, närmare bestämt texternas 

huvud- och underteman och därefter finna en gemenskap hos de olika texternas teman som 

grundar analysen och diskussionen. Att identifiera teman på detta sätt gör att man som 

granskare av texterna får en fokusering på bestämda aspekter av ämnet. Detta medför att en 

tillämpning av denna metod i en studie av denna art möjliggör att ur de utvalda texterna göra 

en skildring av hur politiken för kvinnors företagande (inom branschen vård och omsorg) har 

sett ut och utvecklats. 

 

3.3 Metodkritik och begränsningar  

Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativa undersökningar kan ge upphov till svår 

replikerbarhet då denna typ av undersökningar ger möjlighet till egna tolkningar som inte ser 

likadana ut hos alla forskare. Detta innebär att alla som undersöker ett fenomen inte tolkar 

fenomenet på samma sätt vilket kan innebära att resultaten inte blir samma vid ett annat 

undersökningstillfälle. Denna tolkande aspekt gäller även den kvalitativa textanalysen, 

forskaren måste själv tolka det som läses utan att på ett alltför omfattande sätt utelämna 

helheten (Hellspong & Ledin, 1997). Att genomföra kvalitativa textanalyser innebär inte att 

alla som studerar samma fenomen nödvändigtvis kommer att få samma utfall. Detta beror 

bland annat på att texter tolkas på olika sätt och de teman som identifieras uppfattas på olika 

sätt baserat på forskarens intressen och studiens syfte (Hellspong & Ledin, 1997). Genom att 

använda kvalitativ textanalys lämnas alltså ett utrymme för forskarnas egna tolkningar och 

intressen angående vad som anses vara relevant för att besvara de framtagna 

forskningsfrågorna vilket kan innebära att analyserna och diskussionerna som förs inte är helt 

neutrala och värderingsfria (Insch, Moore & Murphy, 1997). Dokument har valts ut med 

beaktande av studiens frågeställning vilket medför att vissa dokument inte har blivit föremål 

för granskning och i sin tur påverkat utfallet av resultat och slutsatser. Dokumenten har sin 

utgångspunkt i intresset av de politiska förändringar som skett gällande kvinnors företagande. 
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Även andra dokument som är kopplade till ämnet kvinnors företagande inom branschen vård 

och omsorg är av relevans och ger ett annat resultat och en annan  synvinkel. Detta för att 

skapa en så stor och bred kunskap om ämnet som möjligt. Egna värderingar och tolkningar i 

vad som upplevs som viktigt för att besvara frågeställningen ligger till grund för de utvalda 

texterna samt för de framtagna teman, detta i sin tur hade kunnat ge upphov till andra resultat 

om forskaren i fråga hade haft andra tolkningar och värderingar. En annan aspekt att ta i 

beaktande vid genomförande av kvalitativ textanalys som både kan betraktas som en fördel 

och en nackdel är mängden data som skall samlas in, tolkas och analyseras för att finna 

relevant information för studiens syfte. Fördelen är att den stora mängden data är lättillgänglig 

och genom en större datamängd får studien ett bredare och djupare perspektiv på det 

undersökta fenomenet. Nackdelen är dock att detta är ett tidskrävande tillvägagångssätt då 

informationsmängden och därmed bearbetningen av de olika texterna är omfattande. 

 

Många begrepp som diskuteras i denna studie har flera infallsvinklar och innebörder vilket 

således påverkar val av data och därmed också studiens resultat. Hur begreppen definieras är 

avgörande för studiens utfall. Detta leder till att den information som använts skulle kunnat se 

annorlunda ut vid val av en annan definition av tillämpade begrepp, detta i sin tur skulle ge 

studien andra infallsvinklar och därmed också andra resultat och slutsatser. Fördelen med att 

använda sig av ett kvalitativt angreppssätt är att det möjliggör insättning av det som undersöks 

i ett större sammanhang vilket resulterar i en bättre helhetsbild av det som undersöks (Bryman 

& Bell, 2011). Detta angreppssätt ger således en större möjlighet till att förstå det specifika, 

vilket i denna undersökning utgörs av hur den politiska utvecklingen bakom kvinnors 

entreprenörskap inom branschen vård och omsorg har sett ut.  

 

3.3.1 Revidering av forskningsupplägg 

Under studiens gång uppstod en del problematik vilket resulterade i förändring av studiens 

upplägg. Studien bestod till en början av ytterligare en frågeställning som skulle besvaras med 

hjälp av ett fenomenografiskt inspirerat tillvägagångssätt, där tanken var att genom intervjuer 

även få kvinnliga företagares perspektiv och upplevelser på vidtagna politiska åtgärder för 

kvinnors entreprenörskap. För att få fram ett urval av respondenter togs till en början hjälp av 

SCB och dess företagsdatabas efter näringsgren. Näringsgrenen SNI, 1-bokstavsnivå där Q 

valdes eftersom att denna representerar enheter för vård och omsorg, socialtjänst.  
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Genom detta togs ett urval på totalt antal företag inom branschen vård och omsorg fram. Det 

totala antalet företag i Sverige inom branschen uppgick till och med den 20 februari 2018 till 

37 542 stycken företag. Detta kom med hjälp av kontakt med SCB att specificeras ytterligare 

nämligen till de företag inom branschen som startats av kvinnor, då studien syftade till att 

analysera hur kvinnors entreprenörskap har påverkats av de politiska incitament och 

stödsystem. Under denna del av urvalsprocessen uppkom studiens första problem, SCB kunde 

endast få fram kvinnliga företag inom branschen med avgränsning till juridisk form 10 

(enskilda företag, med upp till tio anställda), antal företag av denna karaktär uppgick till och 

med den 20 februari 2018 till 11 119 stycken företag i Sverige. Nästa problem stöttes på då 

information beträffande företagen (så som namn på företaget, grundaren till företaget, hur 

många anställda med mera) skulle tas fram. För att erhålla denna information krävdes av SCB 

en summa på 700 kr + 2,05 kr exklusive moms per uttag för respektive företag. Detta gjorde 

att det ansågs för dyrt att genom detta tillvägagångssätt hämta ut information om respektive 

företag som statistiskt ingått i urvalet. Informationen från SCB bidrog därför endast till att 

statistiskt åskådliggöra bilden av branschen vård och omsorg genom information om hur 

många företag som finns i branschen i Sverige och inom Stockholms län samt hur många av 

dessa som startats av kvinnor. Det slutliga steget vid framtagande av respondenter var att 

kontakta SLL, vilka hänvisade till en lista på godkända vårdgivare in Stockholms läns 

landsting Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - godkända vårdgivare av hälso-och 

sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Av listan framgick 

företagsnamn,  verksamhetschef, startdatum, besöksadress och kommun/stadsdel. Utifrån 

denna lista valdes de företag vars verksamhetschef var en kvinna ut, för att därefter få en 

djupare inblick i företagsstrukturen för att kunna ta reda på vem som äger och driver 

företaget. Företagsstrukturen studerades med hjälp av bland annat www.hitta.se  och 

www.allabolag.se. Genom denna lista och granskning av ägar-/driftstruktur togs ett urval på 

14 respondenter fram. Dessa kontaktades i första hand per telefon vilket inte gav något 

resultat, därefter skickades meddelanden och mail ut men även samtal till respektive 

mottagning i hopp om att få kontakt med respondenterna. De respondenter som svarat valde 

trots längre fundering att tacka nej till en intervju medan resterande respondenter inte svarade 

alls. Detta resulterade i att den fenomenografiska studien var tvungen att avbrytas.  

 

 

 

http://www.hitta.se/
http://www.allabolag.se/


24 

 

4. Empiri och analys 

I följande kapitel presenteras insamlade empiriska fynd samt analys. 

4.1 Kronologisk översikt över regleringsförändringar och dess effekter på kvinnors 

entreprenörskap 

Nedan sammanfaller en kronologiskt ordnad tabell (se tabell 1) med start från år 1621 som 

visar genomförda regleringsförändringar mellan dessa år som har haft en positiv- respektive 

negativ inverkan på kvinnors entreprenörskap. Syftet med att utmåla denna tidslinje är att ge 

läsaren en uppfattning om att främjande av kvinnors företagande egentligen är något tämligen 

nytt. Det är också viktigt att förstå den historiska processen, om än i korta drag, för att sätta 

vår studie i rätt historisk kontext. Studien har sin utgångspunkt i ett annat tidsintervall, 

nämligen politikens påverkan på kvinnors entreprenörskap mellan åren 1990-2017, dock 

presenteras vidtagna regleringsförändringar även innan detta tidsintervall då det anses vara av 

relevans att få en kort historisk tillbakablick på politiskt vidtagna åtgärder för kvinnors 

entreprenörskap. Detta för att få en förståelse för de expanderade politiska åtgärderna inom 

ramen för det valda tidsintervallet där satsningarna varit som störst. Att presentera dessa 

historiska regleringsförändringar anses således vara av relevans för att på ett tydligare och 

bättre sätt knyta an empirin till den teoretiska referensramen. Det är av stor vikt att förstå 

tidigare tankegångar som präglat samhället för att kunna koppla dessa till de teoretiska 

tankebanorna och utgångspunkter som presenteras i den teoretiska referensramen som i sin tur 

uppkommit under en senare tidsaspekt.  

 

Att entreprenörskap är ett resultat av ett politiskt område som skapar möjligheter men också 

begränsningar tillför entreprenörskap är något som genom forskning har kunnat styrkas 

(Sundin & Rapp, 2011). Dessa politiska åtgärder kan både hämma och motivera 

entreprenörskap vilket inte minst syns på ämnesområdet kvinnors entreprenörskap. Under 

många år har åtgärder tillämpats för kvinnors entreprenörskap. Vissa av de nämnda åtgärderna 

har varit mer lyckosamma än andra. Regelverk är viktiga eftersom de sätter upp spelreglerna 

för kvinnors entreprenörskap  och blir avgörande för kvinnors benägenhet att starta, driva och 

utveckla företag (Entreprenörskapsforum, u.å.). Innan 1800-talet var kvinnors möjligheter att 

bedriva verksamhet eller företa sig vissa yrken mycket begränsat. Trots att kvinnor var 

yrkessamma och utförde arbeten som mycket väl skulle kunna betraktas som företagande, 

såsom barnpassning, städning, matlagning och bakning, skrädderi, sömnad och liknande var 
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detta område inte omtalat just för att större delen av dessa kvinnoarbeten utfördes bakom 

stängda dörrar, i hemmet (Du Rietz, 2013). Mäns entreprenörskap har länge varit prioriterat 

och det politiska område som ligger till grund för entreprenörskap har haft en strikt manlig 

prägel med mannen som norm, medan kvinnans rätt till att företagande har hamnat i 

skymundan, de har istället hänvisats till arbete i hemmet och förhindrats från att förfoga över 

egendom (ibid.). Först in på mitten av 1800-talet, efter sociala reformprogram, omfattande 

omstruktureringar och lagändringar i samhället som syftade till att skapa fler möjligheter till 

sysselsättning, ekonomisk tillväxt och ständig förnyelse uppstod ett större engagemang kring 

att involvera och motivera fler kvinnor till företagande. Kvinnorna betraktades som en 

outnyttjad resurs och det ansågs fördelaktigt för utvecklingen av samhället och dess ekonomi 

att även ge kvinnor rättigheter att starta företag. Det gjorde det möjligt för kvinnor att i större 

utsträckning flytta sitt arbete från hemmet och bedriva verksamhet inom de områden de besatt 

hög kunskap och kompetens inom (Du Rietz, 2013).  

 

Ett allmänt antagande bland många forskare är att år 1921 var ett märkesår och en vändpunkt 

för kvinnors entreprenörskap, detta bestrids av Du Rietz (2013). Författaren menar att de 

institutionella förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap blev mindre gynnsamma under 

1900-talets första halva, från att ha vuxit sig starkare från 1800-talets början och framåt. 

Tabell 1 visar tecken på detta, där regleringsförändringar som genomförts under början av 

1900-talet haft en negativ inverkan på kvinnors företagande, medan de institutionella 

möjligheterna för kvinnors företagande tycks vara gynnsammare under 1900-talets senare 

hälft. Ett ökat intresse för kvinnors entreprenörskap utmärkte sig under år 1990. I takt med det 

ökade intresset tillkom en rad olika styrda insatser för att främja kvinnors företagande. Det 

ökade intresset för kvinnors företagande under 1990-talet förklaras av att majoriteten av 

kvinnorna i Sverige arbetar inom offentligt finansierade sektorer där möjligheterna till 

företagande knappt existerade fram till början av 1990-talet (Sanandaji, 2013). Det var under 

denna tid som regelverken började luckras upp för att tillåta en större mångfald av 

organisationsformer, detta för en främjad samhällsstruktur. En utveckling har skett där 

förutsättningarna till kvinnors företagande har öppnats upp, vilket banat väg för fler kvinnliga 

företagare (ibid). På riksdags- och regeringsnivå samt på kommunal nivå har särskilda insatser 

i form av utredningar och offentliga medel tillsats speciellt för att öka kvinnors 

entreprenörskap (Vinnova, 2008). All denna uppmärksamhet som på senare tid har riktats mot 

kvinnors entreprenörskap kan ses som en politisk process, där olika institutioner lyfter upp 

frågor rörande kvinnors företagande och fokuserar på att lösa problemet med den ojämna 
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könsfördelningen i näringslivet (ibid.). Villkoren för kvinnors företagande i dagens moderna 

samhälle har genom statens förändrade roll och näringslivets förändrade politik blivit mer 

gynnsamma men det har även framförts att de styrda åtgärder som fortfarande genomförs är 

bevis på att det ännu finns ett stort behov av att rikta fler åtgärder direkt till kvinnor och att 

detta är en politieringsprocess i ständig utveckling (Vinnova, 2008; Danilda, 2001). 

 

Tabell 1. Sammanfattning av regleringsförändringar och dess effekter på kvinnors 

företagande 

År  Reglering med positiv effekt på kvinnors 

entreprenörskap 

Reglering med negativ effekt på 

kvinnors entreprenörskap  

1621 
 

Skråväsendet utformas för män: 

männen ingår i sammanslutna 

föreningar där de gynnas av 

särskilda privilegier i jämförelse 

med kvinnor 

1720 Kvinnor ges rätten att vara egenföretagare 

genom att äga manufakturer 

 

1845-

1874 

Lika arvsrätt införs: kvinnor ges rätten att 

ärva samt att disponera sin egen inkomst 

 

1846-

1864 

Näringsfrihet: kvinnor och män ges 

etableringsrätt, rätten att fritt välja yrke och 

starta egen verksamhet (dock med vissa 

inskränkningar för kvinnor som trots införd 

näringsfrihet var tvungna att få tillåtelse 

från sina förmyndare för att starta och driva 

verksamhet) 

 

1850 Tillgång till högre utbildning för kvinnor  
 

1892 Tullar införs för att skydda 

hemmamarknadsindustrin: textilindustri där 

kvinnorna främst varit verksamma skyddas 

och detsamma gäller kvinnors 

entreprenörskap  

 

1909/1911 
 

Lagen om förbud mot övertids- 

och nattarbete införs: särreglering 

som endast gäller kvinnor 

1915 
 

Utskänkningsmöjligheterna 

regleras 

1920 Ny äktenskapslagstiftning införs: Skolorna förstatligas och regleras: 
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egendomen betraktas inte längre som 

kollektiv utan blir individualiserad  

inte längre möjligt för kvinnor att 

bedriva skolverksamhet i privat 

regi  

1921 Kvinnor ges rösträtt: kvinnan betraktades 

som myndig, maken betraktades inte längre 

som förmyndare och kvinnan kunde fritt 

foga över sin egendom 

 

1930 
 

Rationaliseringar och stordrift 

gynnas 

1944 
 

Barnomsorgen förstatligas: inte 

längre möjligt för kvinnor att 

bedriva privat barnomsorg  

1947 
 

Ändrad skattelagstiftning: 

kvinnors inkomster särbeskattas  

1948-

1962 

 

Sjukvården förstatligas: inte 

längre möjligt för kvinnor att 

bedriva privatvård 

1950 
 

Frihandel införs 

(hemmamarknadsindustrin 

missgynnas): ökad export och 

industrialisering, småföretagen 

som tidigare drivits av kvinnor 

hotas 

1955-

1992 

Ändrad reglering för 

utskänkningsmöjligheter 

 

1960 
 

Skatter för arbetsgivare och 

konsumtion 

1963 Lagen om förbud mot övertids- och 

nattarbete upphävs 

 

1970 
 

Lagen om anställningsskydd 

1980 … 

→  

Privatisering av offentlig sektor drar igång: 

avregleringar inom kvinnornas tidigare 

företagsområden aktualiseras, privata 

tjänster inom vård, omsorg och skola tillåts 

och kvinnor ges möjligheten att bedriva 

verksamhet inom sitt kompetensområde i 

privat regi 

 

1983 
 

Löntagarfonder införs  

1992 Friskolereformen: fler kommunala skolor 
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införs men också fler friskolor, fler kvinnor 

börjar arbeta inom skola 

1992-

1995 

Kvinnolån: ett företagslån införs som är 

riktat till kvinnor 

 

2006 
 

Stopplag: stoppa start/drift av 

privata verksamheter som drivs 

inom offentlig regi, kvinnor som 

driver företag inom branschen 

vård och omsorg missgynnas.  

2007-

2014 

Kapitalsatsning: 100 miljoner kr per år 

satsades på åtgärder för att främja kvinnors 

entreprenörskap. Satsning för att stödja och 

motivera kvinnors entreprenörskap. 

 

2008/2009 Valfrihetssystem: lagen om valfrihetssystem 

inom vård och omsorg införs, detta gynnar 

mångfald inom branschen och fler kan starta 

företa inom sitt verksamhetsområde. Fler 

kvinnor som varit anställda inom offentlig 

sektor kan starta eget i större mån.  

 

2011 Regeringsbeslut om lika villkor i 

företagsfrämjande: alla oavsett kön, ålder 

och bakgrund ges samma möjlighet att 

starta och driva företag. Utgångspunkten är 

att främjande insatser skall gynna mångfald 

av företagare, bidra till att ta tillvara på 

redan existerande företagsamhet och 

därigenom göra kvinnors entreprenörskap 

möjligt och mer synligt och tillgängligt.  

 

2015 Regeringsdirektiv, där målet var att skapa 

ett dynamiskt klimat som stimulerar 

entreprenörskap, innovationer och 

utvecklingen av företag. Att säkra Sveriges 

konkurrenskraft genom att stödja och 

underlätta den nödvändiga utvecklingen 

som sker kontinuerligt.  

 

2016 Regeringen publicerade en 

entreprenörskapsutredning: 

Entreprenörskap i det tjugoförsta 

århundradet där syftet var att utveckla 

innovations- och entreprenörskapsklimatet.  

 

2017 Främja kvinnors företagande: var ett 

program som togs fram av Tillväxtverket 

som varade mellan åren 2011 - 2014. 
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Tillväxtverket tog årligen emot 65 miljoner 

kronor där det primära målet med 

programmet var att göra kvinnors 

företagande mer möjligt och synligt.  

(Riksdagen, 2006; Du Rietz, 2013; Regeringen, 2016; Tillväxtverket, 2017) 

 

4.2 Redogörelse för resultaten av den kvalitativa textanalysen 

Syftet med studien var att analysera och generera en djupare förståelse för utvecklingen av 

politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg. Detta 

har resulterat i att 15 dokument blivit föremål för granskning, alla med koppling till studiens 

forskningsfråga. I kommande kapitel görs en mer ingående presentation av 

materialunderlaget. Textanalysen av innehållet i de 15 dokumenten ledde till att fyra stycken 

huvudteman och totalt tio stycken underteman kunde identifieras, dessa huvud- och 

underteman redovisas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Översikt över huvudteman och underteman 

Huvudteman Underteman 

Lagar och regler De ojämställda regelverken 

 

Privatiseringen - motarbetande eller motiverande? 

Utbildning och kunskap Universitetens- och högskolornas roll 

 

Kunskap - vägen till en mindre könssegregation?  

 

Den stödjande rådgivaren 

Attityd- och strukturförändringar Den manliga stämpeln 

 

Den familjära kvinnan 

 

Strukturella barriärer 

Finansiella medel Det orättvisa externa kapitalstödet 

 

Finansiärernas inställning 
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4.2.1 Sammanfattning av materialunderlag  

Det materialunderlag som grundar studien utgörs av 15 dokument från Riksdag, Regering, 

SOU, samt från andra myndigheter som bland annat Tillväxtverket, Esbri och Vinnova. De 

huvudteman och underteman som presenterats i tabell 1 har valts ut genom att identifiera 

meningsbärande enheter som utgörs av delar i respektive dokument och som av oss upplevs 

ge bäst svar på studiens frågeställning och syfte (se bilaga 1). De meningsbärande enheterna 

utgörs av teman som är frekvent förekommande och välrepresenterade i de analyserade 

texterna. Detta har gjorts genom att vi läst texterna och komprimerat resultaten i syfte att få 

fram essensen i varje text. I nästa steg har vi genomfört en ytterligare komprimering i texten 

och letat fram nyckelbegrepp som kunde användas för att kategorisera och organisera studien. 

En ytterligare fördjupad redovisning går att hitta i bilaga 1 längst bak i dokumentet. 

 

De dokument som kommit till användning i empiriavsnittet är:  

Aktiva satsningar för kvinnors företagande av Riksdagen år 2006, där texten behandlar de 

stopplagar som finns inom branschen vård och omsorg. Det framförs att kvinnor behöver fler 

kvinnliga förebilder och det nämns att det bör finnas ett skräddarsytt stöd för kvinnliga 

företagare och stödprogram för att öka kvinnors företagande.  

 

Vård med omsorg - möjligheter och hinder skriven av Delegationen för mångfald inom vård 

och omsorg år 2007, där NPM diskuteras vara en av flera teoribildningar inom ramen för 

governance-begreppet, resursbristen som varade mellan åren 1970-1990-talet då fler privata 

vårdare tog sig fram. Vidare diskuteras att det behövs kunskap och utbildning för att leda 

företag och de vill förbättra villkoren för de så kallade småföretagarna vilka de tror kan öka 

mångfalden inom vård och omsorg.  

 

Regeringen skrev år 2008(a) Direktiv om likabehandling av män och kvinnor som är 

egenföretagare. Tillämpningen av principen om lika möjligheter och likabehandling av män 

som kvinnor måste säkerställas i frågor som berör befattning och yrke. Regeringen skriver 

också om vikten av att vidta åtgärder för att kunna möjliggöra för både kvinnor och män att 

kunna förena förvärvsarbete och familjeliv.  

 

Regeringen skrev samma år 2008(b) i LOV att välja - Lag om Valfrihetssystem att kvinnor 

kommer kunna tillämpa LOV-lagen i större utsträckning än män, att det fortfarande finns 
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rådande normer som tenderar till att motverka utvecklingen av kvinnors entreprenörskap och 

den könssegregation som redan finns. Även dem menade att kunskapen om kvinnors 

entreprenörskap måste bli bättre samt de främjande insatserna som finns.  

 

Vidare har Tillväxtverkets publikation Varför ska man främja kvinnors företagande? från år 

2011 valts ut. De beskriver den stora strukturella skillnaden som har skett sedan kvinnan fick 

en delaktighet på arbetsmarknaden. Företagande och kvinnor har sedan långt tillbaka setts 

som åtskilda i både begrepp och retorik. De satsningar som gjordes på kvinnors företagande 

var från början ett sätt att främja den industriella utvecklingen. Det skrivs vidare om att EU på 

en politisk nivå har haft en stor inverkan på kvinnors företagande. Slutligen påvisas att 

kvinnors företagande har varit inbäddat i de institutionella systemen som finns i dagens 

samhälle.  

 

Vinnova Programmet forskning om kvinnors företagande fick år 2011 en begäran av 

Regeringen att främja entreprenörskapet och företagandet hos kvinnor. Åtgärderna skulle 

innefatta ny forskning men framförallt också ökade kunskaper om begreppet kvinnors 

företagande. Specifika hinder har identifierats där det bland annat påvisas att de upplever det 

svårare att få möjligheterna till att utnyttja offentlig finansiering. Kvinnors ansökningar blir 

avvisade i högre grad i förhållande till mäns ansökningar.  

 

Esbri och Vinnovas rapport Kvinnors företagande från 2011 är en del av slutredovisningen för 

det uppdrag som Vinnova fick av Regeringen 2007. Syftet var likt ovan att främja kvinnors 

entreprenörskap. I och med att det idag är cirka en fjärdedel av alla företagare som är kvinnor 

i Sverige, måste utökad kunskap om entreprenörer och hur det är att driva företag öka för att 

kunna stimulera kvinnors företagande. Med en ökad kunskap om hur främjande insatser 

fungerar kommer mer fördelaktiga stödinsatser kunna skapas  framförallt för kvinnors 

entreprenörskap men även mäns.  

 

SNS Politiska argument för och emot konkurrensutsättning av välfärdstjänster år 2012 

skriver i dess publikation att det i dagens samhälle att arbetsmarknaden är könssegregerad och 

att detta således missgynnar kvinnorna. De menar att genom att avreglera det offentliga 

monopolet kan fler kvinnor få ökade möjligheter till att starta och driva egna företag. För att 

möjliggöra detta måste statsbidragsregler och andra förutsättningar ändras för att det skall 
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kunna ges utrymme för den enskildas alternativ och öka jämställdheten mellan kvinnor och 

män.  

 

Tillväxtverket släppte år 2015 en annan publikation vid namn Slutrapport för att främja 

kvinnors företagande år 2011–2014. I denna publikation skrivs det om de förutsättningar som 

finns för företagande där de menar att det idag inte är likvärdigt för kvinnor och män som 

startar, driver och utvecklar företag. Vidare hävdar de att studier tyder på att hinder i form av 

attityder och stereotypa föreställningar är sådant som kvinnor får möta i större utsträckning än 

män. Det läggs stor vikt på utvecklande och delande av kunskap mellan varandra för att på så 

vis vidga nätverket och motivera andra. Det bör ställas högre krav på kunskap menar 

Tillväxtverket.  

 

År 2015 kom Regeringen med ett direktiv Kommitté direktiv: utveckling av innovations- och 

entreprenörskapsklimatet där de menar att: 

 

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för tillväxt och 

jobbskapande (Regeringen, 2015).  

 

Direktivets mål är att skapa ett dynamiskt klimat som stimulerar entreprenörskap, 

innovationer och utvecklingen av företag vilket säkrar Sveriges konkurrenskraft genom att 

stödja och underlätta den nödvändiga utvecklingen som sker kontinuerligt.  

 

En tredje publikation av Tillväxtverket som kom ut år 2015 vid namn 25 år med kvinnors 

företagande analyserades. De skriver om kvinnors företagandets historia och menar att 

kvinnors företagande under en lång tid har varit osynligt och betydelsen av att kvinnan skulle 

starta eget företag, leda, driva och utveckla sågs som marginell. Vidare nämner de att kvinnor 

sågs som undantaget och offentliga stödsystem som finns till för att främja kvinnors 

företagande verkar på gott och ont. De har uppstått mycket kritik som riktats mot de åtgärder 

som antas främja kvinnors företagande. Slutligen menar de att entreprenörskap har en manlig 

stämpel.  

 

Riksdagen publicerade motionen Kvinnors företagande motion 2016/17:2879 år 2016 där de 

påstod att näringslivet har en skyldighet när de gäller jämställdhet och att det därför bör finnas 

ett arbete med realistiska och mätbara målsättningar för att kunna öka kvinnors företagande. 
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Många kvinnor har sin anställning i den offentliga sektorn där det påvisats att det finns 

strukturer som begränsar och blockerar kvinnors befattningar utifrån normer och limiterade 

valmöjligheter.  

 

År 2016 gav Regeringen ut rapporten Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet med 

syfte att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet. De påstår att främjandesystemen 

måste förbättras på generell nivå.  

 

År 2016 publicerades dokumentet Kvinnors företagande: Politiska satsningar och 

lokalaerfarenheter av Sätre och Tyrkkö, där de talar om samhällsförändringarnas påverkan på 

sysselsättningspolitiken och dess effekter på kvinnors företagande. Av dokumentet framgår att 

kvinnors företagande varit ett snabbväxande målområde under 1980- och 1990-talen fram till 

idag där särskilda satsningar på kvinnors företagande varit som störst.  

 

Tillväxtanalys Främja kvinnors företagande – utvärdering av affärsutveckling för aktiva 

företag år 2016 har utvärderat affärsutvecklingsprojekten inom Främja kvinnors företagande. 

Granskningen har studerat effekter av växande och överlevande företag där rapportens 

främsta syfte har varit att utvärdera projekten som slutfördes åren 2011 och 2012.  

 

4.3 Resultat  

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten utifrån den kvalitativa textanalysen med 

utgångspunkt och referering till respektive undersökningsdokument. Det kommer slutligen 

diskuteras och analyseras med koppling till den teoretiska referensramen. Resultaten 

presenteras och analyseras i ordning utifrån identifierade huvud- och underteman (se tabell 2).  

 

4.3.1 Lagar och regler 

Utmärkande för politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap är de lagar och regler 

som historiskt har präglat området. De gemensamma huvudteman som präglar de studerade 

dokumenten har varit frågor som berör politiken för kvinnors entreprenörskap med ett 

perspektiv på de regler och lagar som styrt ämnesområdet. Av dokumenten framgår att det 

genom tiderna förelegat lagliga hinder och brister i regleringen som motverkat kvinnors 

entreprenörskap. Många av dessa tidiga historiska laghinder lever kvar än idag och förklarar 
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de skillnader mellan män och kvinnors entreprenörskap. Henrekson (2004) påpekar att det 

föreligger formella strukturer i samhället i form av regleringar och liknande som skapar 

hinder för entreprenöriell verksamhet och att dessa måste åtgärdas genom förändringar i 

politiken.   

 

4.3.1.1 De ojämställda regelverken 

Redan i det första undersökningsdokumentet skrivs det om de stopplagar som hindrat 

kvinnors entreprenörskap med fokus på branschen vård och omsorg. Riksdagen (2006) hävdar 

att kvinnors ambitioner och vilja till att starta och driva eget förhindras genom dessa 

stopplagar:  

 

Stopplagar inom vårdsektorn som är en starkt kvinnodominerad sektor har 

hindrat privata sjukhus och vårdcentraler från att ta sig in på marknaden. 

Stopplagar har också hindrat kvinnor som efter mångårig tjänstgöring önskat att 

starta egen verksamhet inom denna bransch. Detta är ett exempel på hur 

kvinnors kompetens går förlorad och hur kvinnors karriärmöjligheter försvåras 

(Riksdagen, 2006). 

 

Stopplagarna syftade till att stoppa övergången från landstingsdriven verksamhet till 

privatdriven sådan, med detta menas att man genom lagändring ville se till att inga fler privata 

verksamheter inom bland annat branschen vård och omsorg skulle få startas (Riksdagen, 

2006). Det var det som kom att kallas stopplag och sedan dess har regeringens ambition varit 

att förhindra att privata aktörer som driver vårdverksamhet av alliansen kommit att beskrivas 

som en del av denna stopplag (ibid.). Andra lagar som tidigare satt stopp för utvecklingen av 

kvinnors entreprenörskap är Lagen om övertids- och nattarbete, en särlagstiftning som varade 

från år 1909 till och med år 1962 (Du Rietz, 2013). Lagen riktades endast mot kvinnor då de 

ansågs vara mer lämpade att ta hand om familj och hushåll, vilket resulterade i att lagen satte 

stopp för kvinnor att  arbeta natt- och övertidsskift (ibid.). Innan införandet av 

näringsfrihetslagen var kvinnors företagande också begränsat och innan lagen trädde i kraft 

fick inte vem som helst starta och driva verksamhet. Trots att lagen om näringsfrihet infördes 

gällde den inte fullt ut för kvinnor eftersom det fortfarande fanns begränsningar om vilka 

kvinnor som fick starta och driva verksamhet beroende av civilstånd (Du Rietz, 2013). 

Dessutom var kvinnorna under en lång tid efter införandet av lagen tvungna att be om 
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tillåtelse från sina förmyndare (oftast var detta maken om de var gifta, i övriga fall fadern) när 

de ville starta och driva verksamhet. En annan inskränkande bestämmelse som kommit från 

lagstiftarens håll var förändringen av skattelagstiftningen år 1947, där det beslutades om 

särbeskattning av män och kvinnors förvärvsinkomster vilket missgynnade kvinnors 

entreprenörskap (ibid.).  

 

Vidare menar Tillväxtverket (2011) att företagandet traditionellt haft en manlig prägel och att 

de institutionella systemet som byggts upp av samhället och organisationer haft mannen som 

utgångspunkt. Detta kan kopplas till begreppet genuskontrakt (Hirdman, 1988). 

Genuskontrakt i samhället utgör på ett både politiskt-, ekonomiskt- och socialt plan oskrivna 

regler för vad män och kvinnor skall göra, dessa oskrivna regler tolkar vi kan få effekter på de 

skrivna lagar och regler som tillskrivs samhället. Eftersom företagande sedan en lång tid 

tillbaka haft en manlig prägel enligt de existerande normer i samhället anses det falla naturligt 

att detta även återspeglas vid utformning av regelverk. Med detta menar vi att det inte är 

förvånande att regleringen utformas på ett sätt som främjar de som anses grunda begreppet 

företagande, i detta fall männen. 

 

Politikerna betraktas som de främsta skaparna av arbetstillfällen genom förmågan att förändra 

och förnya regelverk och liknande varför det förblir deras uppgift att se till att en jämställd 

reglering upprätthålls (SNS, 2012). Regeringen (2015) menar att samhället befinner sig i 

ständig förändring och att detta ställer krav på politiken och de styrande politikerna. Det krävs 

att såväl regelverk som stödstrukturer kontinuerligt ses över och anpassas efter samhällets 

skiftandet behov (ibid.). Det har framgått att många kvinnor upplevt en avsaknad av intresse 

från politikers håll (Sätre & Tyrkkö, 2016). Sätre och Tyrkkö (2016) menar att politiken för 

kvinnors företagande inte har levt upp till och anpassats tillräckligt efter de förändringar som 

samhället genomgått för att främja kvinnors entreprenörskap och upprätthålla en varaktig 

jämlikhet mellan män och kvinnor:  

 

Politiken har inte anpassats till pågående förändringar, vilket skulle behövas för 

att undvika en ”backlash” när det gäller lika möjligheter för män och kvinnor 

(Sätre & Tyrkkö, 2016). 

 

Kvinnors entreprenörskap sågs för bara några decennier sedan som något onormalt och 

undanskymt, men denna föreställning börjar ersättas av en mer accepterad bild av kvinnor 
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som företagare (Tillväxtverket, 2015). Detta går att koppla till Ahl et al. (2016) analys över 

hur skiftet mot entreprenörsdriven utveckling i Norden har påverkat kvinnors 

entreprenörskap. När samhället går från en löpande arbetsmarknad till ett samhälle där 

företagande och näringsliv står i fokus får även kvinnors entreprenörskap större 

uppmärksamhet för att möjliggöra och knuffa in kvinnorna i företagandets banor och 

därigenom öka andelen kvinnliga företagare. På grund av att näringslivet ständigt förändras, 

vilket återspeglas i den ökade andelen kvinnor på arbetsmarknaden sätts även krav på 

befintliga regelverk. Befintliga regelverk måste ses över och anpassas så att de bidrar till ett 

främjat företagsklimat (Regeringen, 2015):  

 

Omvärlden och näringslivet förändras konstant. Det ställer krav på politiken; det 

måste finnas förutsägbara villkor, men samtidigt en beredskap och förmåga att 

anpassa såväl ramverk som stödstrukturer kontinuerligt efter näringslivets och 

samhällets skiftande behov (Regeringen, 2015). 

 

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg (2007) och Tillväxtverket (2011) hävdar att 

de regelmässiga förändringar och stödstrukturer som började ta fart och införas sent under 

1900-talet främst var inriktade på varuproduktion, en bransch där männen dominerade. Under 

denna tid ignorerades kvinnors entreprenörskap och området var mycket mindre accepterat 

och inte tillräckligt anpassat för att främja kvinnor som företagare:  

 

Den stödstruktur som offentligt och privat byggdes under 1970- och 1980-talet 

var i hög grad inriktad på varuproduktion männens branscher. I mitten av 1990-

talet tilltog visserligen tjänsteföretagandet, men verktygen för information och 

rådgivning har inte anpassats tillräckligt väl för att tillgodose vare sig 

tjänsteföretagens eller de företagsoerfarna kvinnornas behov (Delegationen för 

mångfald inom vård och omsorg, 2007). 

 

Rättsligt skydd för kvinnor i näringslivet introducerades år 1980 genom införandet av 

diskrimineringslagen (Tillväxtverket, 2015). Lagen infördes för att minska 

könsdiskrimineringen i arbetslivet och uppnå en mer jämlik nivå bland män och kvinnor som 

företagare. Det var en satsning som de fortsatte att arbeta med och år 2008 kom Regeringen 

med ytterligare ett direktiv med syfte att öka jämställdheten och främja kvinnors 

entreprenörskap:  
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Direktivets syfte, som främst är att förbättra tillämpningen av principen om 

likabehandling av kvinnor och män. Avsikten är att öka egenföretagandet bland 

kvinnor och förbättra medhjälpande makars ställning (Regeringen, 2008a). 

 

Det är nödvändigt att se vad det är som hindrar kvinnor till att starta eget företag och menar 

att det i första hand är regelverken som bör ses över (Riksdagen, 2006). Delegationen för 

mångfald inom vård och omsorg (2007) hävdar dock att detta inte är något som sker 

okomplicerat, utan det krävs enorma insatser:  

 

Förutom att regler och paragrafer kanske skall ändras eller tas bort, krävs 

avsevärda insatser för att öka antalet livskraftiga nystartade företag inom sektorn 

vård och omsorg (Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007). 

 

Flera projekt som genomförts för att främja kvinnors entreprenörskap handlar om att kvinnors 

entreprenörskap är kopplat till politiska reformer och sociala trygghetssystem som både 

motiverar och motverkar kvinnors entreprenörskap (Vinnova, 2011):  

 

Omfattningen av kvinnors företagande är nära kopplat till politiska reformer 

som reglerar sociala trygghetssystem och de verksamheter där kvinnor 

traditionellt arbetar, vård, omsorg, service et cetera. Mäns företagande tycks i 

betydligt högre grad vara beroende av ekonomiska konjunkturer och 

marknadsutveckling (Vinnova, 2011). 

 

Likt Esbri och Vinnova (2011) framför Vinnova (2011) i sin rapport att politiken som präglar 

det svenska trygghetssystemen är utformade på ett sätt som gynnar vanlig anställning framför 

entreprenörskap, vilket Vinnova (2011) anser leder till att många kvinnor hellre väljer vanlig 

anställning för att trygga sin inkomst. 

  

Här har regleringen av företagen relaterad till den svenska modellen – skatter, 

sociala trygghetssystem och så vidare – spelat roll både för inträdesvillkoren till 

marknaden och också̊ inom vilka områden nya företag etableras (Esbri & 

Vinnova, 2011). 
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Detta visar också på att utformningen och regleringen av trygghetssystem således har en 

inverkan på kvinnors entreprenörskap och i vilken grad nya företag etableras och utvecklas.  

 

4.3.1.2 Privatiseringen - motarbetande eller motiverande? 

Utöver en satsning på förändrad lagstiftning har även andra lag- och regelmässiga 

förändringar genomförts vilket också haft inverkan på kvinnors entreprenörskap. 

Tillväxtverket (2011) påpekar i sin rapport att barnomsorgen i offentlig regi tidigt började 

byggas ut vilket innebar att kvinnor uppmuntrades till företagande och de kunde bedriva 

verksamhet men i det offentligas regi. Man försökte således uppmuntra till företagande genom 

statsbidragsregler och starta-eget-bidrag särskilt för kvinnor (Tillväxtverket, 2011; SNS, 

2012). Mycket av detta påverkade utformningen av välfärdsstaten och regleringen av den 

offentligt styrda verksamheten där en förändring av statsstyre skulle ge kvinnorna bättre 

förutsättningar till företagande (Tillväxtverket, 2015). Utformningen av välfärdsstaten har haft 

en enorm påverkan på kvinnors bristande företagande menar Esbri och Vinnova (2011):  

 

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 (Esbri & Vinnova, 2011). 

 

Reformer av välfärdssystemet och den offentliga sektorn skulle leda till en påtaglig ökning av 

kvinnors entreprenörskap (Esbri och Vinnova, 2011). De hävdar att den offentliga sektorn är 

en stor arbetsgivare för kvinnor varför en omstrukturering av denna sektor skulle innebära 

stora fördelar för samhällsekonomin genom att öppna upp för möjlighet till uppstart av fler 

småföretag, vilket skulle gynna kvinnors entreprenörskap. Privatiseringen av välfärdssystemet 

innebar att en strikt centraliserad offentlig sektor omformades till mer marknadsorienterade 

styrningsformer. Genom denna reform hade man hoppats på att en konkurrensutsättning av 

offentlig verksamhet och ökad möjlighet till valfrihet hos kunderna skulle gynna kvinnors 

entreprenörskap genom ökade möjligheter till att träda in i ett egenföretagande inom sitt 

kompetensområde. Det antogs att kvinnor genom denna reform skulle kunna fortsätta göra det 

de alltid gjort och som betraktats som en kvinnosyssla (ta hand om sjuka/äldre släktingar, barn 

och liknande) men nu även bidra till en ökad ekonomisk tillväxt genom nyföretagande 

(Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007; Regeringen, 2008b; Tillväxtverket, 

2015): 
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Kvinnors företagande antas bli särskilt gynnat av den offentliga sektorns 

avreglering, ett annat att vi kunnat se hur jämställdhet och företagsfrämjande 

särskilt för kvinnor har blivit en marknad (Tillväxtverket, 2015). 

  

En majoritet av vård- och omsorgspersonalen är kvinnor och genom lagförslaget 

ges dessa en helt ny möjlighet att starta företag inom den bransch där de tidigare 

varit anställda (Regeringen, 2008b). 

 

Sätre och Tyrkkö (2016) påpekar till skillnad från ovanstående myndigheter i sin rapport att 

den förändrade regleringen av den offentliga sektorn och det svenska välfärdssystemet inte 

endast haft positiva effekter på kvinnors entreprenörskap. Många kvinnor som varit anställda 

inom den offentliga sektorn till följd av regleringsförändringen blivit av med sina arbeten och 

på grund av detta valt entreprenörskap i en bransch där de egentligen velat fortsätta som 

anställda (Sätre & Tyrkkö, 2016):   

 

Flera av dessa som kommer från offentlig sektor har drabbats av 

nedskärningarna där och startat företag som en utväg fast de egentligen helst 

velat fortsätta som anställda (Sätre & Tyrkkö, 2016).  

 

Detta går att koppla till Sundin och Rapps (2011) resonemang som menar att företagandet är 

ett politiskt område där det finns flera skäl till varför kvinnor väljer företagande framför den 

vanliga anställningen. Majoriteten av kvinnorna har sina kompetensområden inom den 

offentliga sektorn vilket ökar kvinnors möjligheter till att exploatera nya affärsmöjligheter 

inom den bransch de är anställda inom men i termer av egenföretagande. Genom reformen 

och förändringen av regleringen dras de in i företagandet för att själva utveckla och utnyttja 

sin kompetens. Ahl (2011) påpekar att förändringarna av den svenska välfärdsstaten inte 

tvingar fram egenföretagandet utan att kvinnors entreprenörskap underlättas och motiveras 

genom främjande åtgärder i former av lagändringar och reformer. Kopplas detta istället till 

Sätre och Tyrkkö (2016) stämmer inte teorin med praktiken fullt ut. Av författarnas 

påpekande framgår att många kvinnor i den offentliga sektorn har till följd av nedskärningar 

och förändrad lagstiftning tvingats in i egenföretagandet för att kompensera förlorad 

anställning, oavsett om de skulle velat fortsätta arbeta som anställda eller inte. Av uttalanden 

från Tillväxtverket (2015) framgår att kvinnors entreprenörskap trots detta förblev begränsat i 
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den mening att privatiseringen inte innebar en full privatisering. Detta eftersom det offentliga 

fortfarande ansvarar för helheten vilket gör att de företag som startats av kvinnor inom detta 

verksamhetsområde fortfarande endast är marginella och tar upp små marknadsandelar i 

jämförelse med stora offentligt drivna koncerner. Trots att bilden av kvinnor som företagare 

har förändrats och att regelverk och ramvillkor sakta anpassas och förändras för att främja 

kvinnors företagande anses dessa stöd fortfarande vara små och kräver ytterligare arbete 

(Tillväxtverket, 2015). Att kvinnors entreprenörskap fortfarande är begränsat och relativt litet 

menar Tillväxtverket (2015) beror på att vidtagna åtgärder endast varit tidsbestämda vilket 

inneburit att de varit kortsiktiga och inte haft några egentliga effekter på lång sikt:  

 

En mycket tydlig förändring är också att kvinnors företagande har gått från att 

vara negligerat i stödsystemen till att få speciella satsningar. Ingen 

genomgripande förändring av övriga delar av stödsystemen har skett och 

andelen av budgeten för företagsstöd specifikt för kvinnor är fortsatt liten 

(Tillväxtverket, 2015).  

 

4.3.2 Utbildning och kunskap 

Av undersökningsdokumenten framgår gemensamt att det krävs ökad kunskap hos de statliga 

företagen som åligger uppdrag att främja kvinnors företagande. Det påpekas att 

begränsningen av kvinnors entreprenörskap bland annat beror på bristande kunskaper kring 

ämnet. Riksdagen (2006) menar att det är viktigt att öka kunskapen om och intresset för 

företagande för att uppmuntra kvinnor till entreprenörskap: 

 

För att öka kvinnors kunskaper och därmed intresse för att starta egen 

verksamhet bör entreprenörskap och kunskaper om företagande finnas som en 

naturlig del av utbildningen inom grundskola, gymnasieprogram och inom 

högskoleutbildningar som i dag saknar detta (Riksdagen, 2006). 

 

 

 

 

 



41 

 

4.3.2.1 Universitetens- och högskolornas roll 

Universiteten är viktiga för att främja kvinnors entreprenörskap. Eftersom dessa bidrar till att 

stärka utbildning och lärande om företagande (Vinnova, 2011). Esbri och Vinnova (2011) 

hävdar likt Riksdagen (2006) att det är viktigt att utöka kunskapen och i större omfattning 

marknadsföra utbildningar som rör entreprenörskap. En anledning är att kartläggningar av 

universitetens entreprenörskapsutbildningar domineras av män. Den manliga dominansen 

gäller studenter, lärare, författare av kurslitteratur och gästlärare (ibid.).  

 

Det måste ges en större plats för individers fantasi och kreativitet och på samma sätt skapa 

bättre villkor för företagaren vilket hade inneburit bättre förutsättningar inte bara för kvinnor 

men också bidragit till fler arbetstillfällen och en bättre välfärd i Sverige överlag (Riksdagen, 

2006). För att motivera kvinnors företagande krävs en förbättring av kunskap om företagande 

på en generell nivå (ibid.). Många kvinnor har sina kompetensområden inom vård och 

omsorgsbranschen och för att kunna driva företag i denna bransch krävs specialkunskap, 

skriver Delegationen för mångfald inom vård och omsorg (2007). För att arbeta fram den 

särskilda kunskapen har bland annat satsningar genomförts på universitet och högskolor runt 

om i  landet:  

 

Det behövs också särskild kunskap och utbildning för att leda företag som har 

bas i en medlemskrets eller inkluderar kompletterande frivilliga insatser till det 

professionella arbetet. Särskilda utbildningar för entreprenörskap inom vård och 

omsorg utvecklas i olika former. Omsorgs- och entreprenörsprogrammet i 

Grythyttan (Örebro universitet) och entreprenörsutbildningen i Leksand är två 

exempel. Ett annat är det program för ledarutveckling genom Ideell Arena 

(Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007). 

 

Det saknas kunskap om kvinnors företagande och detta är en förutsättning för att lyckas med 

främjandet av kvinnors entreprenörskap (Vinnova, 2011). De menar att det krävs förnyad 

forskning inom området för att på sikt kunna förbättra förutsättningarna för kvinnors 

företagande och därigenom åstadkomma en ökad sysselsättning. Arbetsmarknaden som råder i 

dagens samhälle är starkt könssegregerad vilket speglas i företagandet (ibid.). Vinnova (2011) 

framför två program som är aktuella för främjandet av kvinnors entreprenörskap, där det ena 

syftade till att undersöka hinder för kvinnors företagande och entreprenörskap och det andra 
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förutsättningar för tillväxt i kvinnors och mäns företagande i könssegregerade branscher. 

Rådande skillnader mellan mäns och kvinnors företagande vid företagsstarten  består bland 

annat av att kvinnorna är både äldre men också högre utbildade än männen (ibid.). Den 

främsta anledningen till varför kvinnor startar företag är möjligheten till flexiblare arbetstider, 

medan det för män snarare handlar om förväntan på en högre inkomst. Vinnova (2011) 

betonar dock att kvinnors företagande inte bör ses som en strategi till att lösa det så kallade 

dagliga livspusslet.  

 

Universiteten är ett område med tydlig könssegregering, till exempel finns det få 

kvinnor på höga befattningar. Samtidigt erbjuder universiteten 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 (Vinnova, 2011). 

 

I ett annat av projekten som fanns i studien analyserades universitetsinkubatorers och 

entreprenörskapsutbildningarnas roll för främjandet av kvinnors företagande, även hur de kan 

utvecklas för att reducera så många hinder som möjligt i samband med kvinnors startfas i 

företagandet (Vinnova, 2011). Resultatet visade att män är överrepresenterade i bland annat 

styrelser, coaching, rådgivare, samt bland existerande men också före detta entreprenörer. 

Kvinnorna anses vara är en majoritet bland inkubatorer och den administrativa personalen. 

Vinnova (2011) menar vidare att: 

 

Den maskulina bilden av en entreprenör i en inkubator dominerar även på 

hemsidor. Inte på någon sida fann projektet en enda bild eller symbol av en 

kvinna som entreprenör. Bilderna på inkubatorernas hemsidor bekräftar 

föreställningen om entreprenörskap som något manligt. Kontentan är att det 

finns fog att fundera kring en utveckling av entreprenörskapsutbildningar där 

även kvinnor inkluderas och att inkubatorerna skulle gynnas av en mer 

lyhördhet inför kvinnors affärsidéer (Vinnova, 2011). 

 

Vinnova (2011) hävdar att det på en strukturell nivå kan anses vara en resurs för män snarare 

än för kvinnor. I rapporten om exempelvis riskkapital har kvinnor angetts som exempel för att 
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inte vara aktuella och triple helix (samverkan mellan universitet/högskolor, företagande och 

offentlig sektor) anses vara en manlig angelägenhet då:  

 

Finansiella resurser kanaliseras till projekt och branscher där kvinnor har svårt 

att göra sig gällande, till exempel skog, IT- och annan teknik. Ett sätt att 

motverka detta tillstånd skulle kunna vara att ställa krav på namngivna 

referensgrupper med hälften kvinnor och män i förarbetet till 

strukturfondsprojektansökningar. Vidare menar de att det är viktigt få till stånd 

regionala konferenser för kvinnor från olika samhällssfärer för att stimulera 

strategiska allianser (Vinnova, 2011). 

 

Detta går att koppla till intersektionalitetsbegreppet som Lykke (2003) och De los Reyes & 

Mulinari (2005) presenterar. De har försökt förstå kvinnors entreprenörskap i termer av 

jämförelser mellan män och kvinnor och deras olika positioner på marknaden och i samhället. 

Det primära målet vid tillämpning av intersektionalitet som verktyg är att generera kunskap 

och kunskapsutveckling utifrån ett perspektiv som utgår från den sociala kategori som 

betraktas som undertryckta. I detta fall utgör kvinnorna den undertryckta kategorin varför vi 

anser att jämförelser mellan kvinnors och mäns entreprenörskap bör undvikas och större fokus 

bör istället läggas på kunskapsgenerering utifrån kvinnors entreprenörskap.  

 

4.3.2.2 Kunskap - vägen till en mindre könssegregation? 

Valfrihetssystemen gynnar mångfald, vilket kommer innebära att fler kommer kunna starta 

företag inom branscher de varit arbetsamma inom. Exempel på detta är kvinnor som är eller 

har varit verksamma inom den offentliga sektorn (Regeringen, 2008b). Förutom regler och 

lagar som styr är rådande normer en bidragande faktor till att andelen kvinnor som startar eget 

är låg. Normer hämmar utvecklingen av kvinnors företagande och bidrar till den redan 

existerade könssegregationen som finns på marknaden. För att fler kvinnor skall vilja starta 

företag räcker det inte endast med att införa stödsystem, program och andra styrda insatser, 

det krävs en ökning av kunskapen för entreprenörskapet i stort (ibid.): 

 

Att främja kvinnors företagande inom vård och omsorg kräver insatser som ökar 

intresset för och kunskaper om entreprenörskap (Regeringen, 2008b). 
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Jämställdhetspolitiken i Sverige har haft som mål att skapa ett samhälle där män och kvinnor 

har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden 

(Näringsdepartementet, 1999). Främjandet av kvinnors företagande med fokus på kvinnor 

ligger inom jämställdhetspolitikens område (Tillväxtverket, 2015). Likt Blomberg et al. 

(2011) hävdar Tillväxtverket (2017) att kvinnors företagande begränsas på grund av bristande 

kunskaper om genus:  

 

Bristande kunskaper om genus och jämställdhet är en svårighet i designen av 

insatser som riktar sig till företag, vilket missgynnar företag som drivs av 

kvinnor. Stereotypa föreställningar om vad kvinnor vill ha och behöver för att 

starta, leda och utveckla företag tenderar att leda till insatser med innehåll, 

kommunikation med mera, som alls inte möter företagarnas faktiska behov. 

Goda kunskaper om genus är därmed en framgångsfaktor i alla delar i kedjan 

inom företagsfrämjandet. Detta bekräftas även i slututvärderingen. Även på̊ 

policynivå är det viktigt med en analys och diskussion om vilka perspektiv som 

formuleras för att främja kvinnors företagande (Tillväxtverket, 2017). 

 

Genom att öka och sprida kunskapen beträffande genusperspektivet inom företagande anser 

Tillväxtverket (2017) att kvinnors entreprenörskap kommer att motiveras som ett resultat av 

att möjligheterna till att utveckla och dela kunskap med varandra ökar. Krav på kunskap om 

kvinnors entreprenörskap måste ställas på ledning och styrning för att uppnå företagande på 

lika villkor (Tillväxtverket, 2017). Lika villkor uppnås genom att stimulera 

kunskapsuppbyggnaden och för att lyckas med detta måste ett större fokus läggas på 

forskning om genus och företagande. För att kvinnors företagande skall stimuleras måste 

kunskapen om de företag som har startats och de som driver företag öka, samt under vilka 

förutsättningar de verkar inom olika branscher och områden (Esbri & Vinnova, 2011; 

Tillväxtverket, 2015). Bristande kunskap om entreprenörskap, främst bland kvinnor men 

också från lednings- och styrningshåll är en bidragande faktor till att kvinnors 

entreprenörskap förbises (Esbri & Vinnova, 2011). För att stärka kvinnors entreprenörskap 

och uppnå en full effekt av olika satsningar krävs ökad kunskap angående den samhällsnytta 

entreprenörskap medför samt hur de olika främjande insatserna för kvinnors företagande 

fungerar i praktiken (ibid.).  
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Riksdagen (2006) hävdade att det år 2006 var cirka fem procent av alla kvinnor i Sverige som 

drev eget företag men att det var omkring 22 procent som ville göra det. Det som ligger till 

grund för den låga andel kvinnligt företagande är de stora hindren, vittnar kvinnor om till 

Riksdagen (2006). Det går att skapa förutsättningar för fler arbeten och en bättre svensk 

välfärd genom en ökad plats för människors kreativitet och förbättrade förutsättningar för 

dagens företagare (Riksdagen, 2006). Ett förslag att genomföra detta är genom att starta ett 

program för att öka  kvinnors entreprenörskap (Riksdagen, 2006). Programmet skulle syfta till 

att ta hänsyn till kvinnors livssituationer och unika kompetens: 

 

I det kommande programmet är det viktigt att hänsyn tas till kvinnors olika 

livssituation, att företagande på deltid underlättas, att invandrarkvinnors 

erfarenheter och unika kompetens tas till vara och att särskilda satsningar görs 

på affärsrådgivning för kvinnor (Riksdagen, 2006). 

 

Ahl (2011) påstår att sedan det första programmet som Regeringen presenterade år 1992 har 

ansträngningarna ökat och ett ingripande genomförts. Tillväxtverket (2017) tog fram ett 

program som kallas Främja kvinnors företagande vilket varade mellan åren 2011-2014. De 

tog emot 65 miljoner kronor med ändamålet att: 

 

 Göra kvinnors företagande mer möjligt och synligt (Tillväxtverket, 2017).  

 

Andelen kvinnliga företagare i branschen vård och omsorg har ökat med närmare 217 

procent  (Regeringen, 2008b). Utvecklingen går i rätt riktning men det råder alltför mycket 

normer och en alltför stor könssegregering bland företagandet, vilket gör det svårare för 

kvinnor att åta sig en entreprenörskapsroll (ibid.) För att få in fler kvinnliga företagare i 

kvinnodominerade branscher, såsom vård och omsorg krävs det satsningar som berör ett ökat 

intresse och kunskap om entreprenörskap (Regeringen, 2008b). Det har blivit tydligare för 

företagsfrämjarna att det inte råder lika villkor för kvinnor och män som vill bli entreprenörer. 

Jämställdhetsintegreringen har inte fått ett fast grepp inom företagsfrämjandet ännu 

(Tillväxtverket, 2015). Det framgår av Tillväxtverkets rapport (2015) att män och kvinnor inte 

besitter samma kunskap när det kommer till företagande och att det är detta som upprätthåller 

det segregerade företagandet:  
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Kunskapsparadoxen är tydlig – de som inte har kunskap om kvinnors 

företagande, jämställdhet med mera, söker ingen kunskap, och de som har insikt 

om att deras kunskaper brister, vill lära sig mer. Genom att ställa krav på 

kunskap, ledarskap, styrning med tydliga mål och könsuppdelad uppföljning av 

insatserna skapas förutsättningar på sikt för företagande på lika villkor 

(Tillväxtverket, 2015). 

 

4.3.2.3 Den stödjande rådgivaren 

Manliga entreprenörer känner ofta en längtan av att kunna dela idéer och tankar, diskutera 

frågor och skapa kontakt med andra människor som befinner sig i likartade situationer 

(Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007; Nutek, 2007). Kvinnor, till skillnad 

från män, upplever snarare att svårigheterna och begränsningarna till rättvis rådgivning ligger 

i genusfrågor (Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007). De menar att det ofta 

är förekommande att rådgivaren är en man vilka ger råd om företagande i branscher de själva 

inte har kunskap om. Det gör att kvinnliga företagare måste bevisa att de är bättre än deras 

kollegor som är män. På samma sätt menar kvinnor att de inte blir tagna på allvar när de söker 

stöd hos rådgivningsorganisationer (ibid.):   

 

Inte skall väl du ”lilla gumman” präglar inte allt för sällan rådgivningssamtalet 

(Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007).  

 

Även Sätre och Tyrkkö (2016) framför vikten av rådgivning för att öka kunskapen hos 

kvinnor och därigenom motivera till entreprenörskap. Kunskapen om kvinnors 

entreprenörskap saknas i rådgivningsorganisationerna vilket får negativa effekter på 

utvecklingen av kvinnliga företagare. En ökning av kvinnors företagande kan uppnås genom 

att öka antalet kvinnliga rådgivare (ibid.):  

 

Kvinnliga affärsrådgivare är ett exempel på en verksamhet som enligt 

utvärderingarna visar positiva effekter för tillskapandet av fler kvinnliga 

företagare (Sätre & Tyrkkö, 2016). 

 

Huvuddelen av de som är verksamma inom branschen vård och omsorg är kvinnor och dessa 

tar ett större ansvar vad gäller barn och hem än vad män gör (Delegationen för mångfald inom 
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vård och omsorg, 2007; Nutek, 2007). Det föreligger en rad olika regler och paragrafer som 

hämmar nyföretagandet bland kvinnor. Delegationen för mångfald inom vård och omsorg 

(2007) framför att dessa regleringar motverkar en god rådgivning, vilket i sin tur leder till att 

kvinnor som vill starta företag går miste om specialiserad rådgivning. Detta är viktiga 

grundskäl till att det finns få företag ledda av kvinnor inom bland annat branschen vård och 

omsorg (Regeringen, 2007): 

 

De hinder mot att starta eget som nu finns riktar sig i praktiken mot tusentals 

kvinnor i vårt land. Eget företagande inom vård, omsorg och utbildning där 

kvinnor dominerar, motarbetas i stället för att uppmuntras. Statsbidragsregler 

och andra förutsättningar måste ändras för att ge utrymme för enskilda alternativ 

och därmed för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män (SNS, 2012). 

 

Det talas mycket om vilken den bästa lösningen till att kvinnor skall bli företagare är. Bjursell 

och Melin (2011) menar att kvinnor som känner att de är förebilder vill engagera sig i att få 

andra kvinnor att bli företagare. Enligt Bager-Sjögren et al. (2007) är de främsta faktorerna 

när det gäller att stötta kvinnors företagande att ha en mentor och ett nätverk som bistår med 

kunskap vilket bidrar till en god företagsutveckling. Vidare menar de att kvinnor som inte har 

tidigare erfarenhet har upplevt att det varit extra värdefullt med mentorsstöd. De ger den bästa 

användbara rådgivningen, det emotionella stödet och har den mest övergripande 

informationen om hur det är att vara företagare (ibid.). Brush och Hisrich (1988) menade att 

den relation mellan företagare och mentorer kan vara till stor hjälp för att höja personlig 

medvetenhet och uppmuntra den egna självbilden. På grund av de förväntningar som finns på 

kvinnan kan det finnas svårigheter för kvinnor att se sig själva som företagare då de ofta 

saknar förebilder som uppmuntrar deras självuppfattning (Esbri och Vinnova, 2011). Även 

Brush och Hisrich (1988) hävdar att kvinnor måste få möjligheter till inte bara utbildningar, 

utan också till förebilder och mentorer för att motivera kvinnors företagande.  

 

Här har förebildsarbetet tillsammans med ambassadörerna för kvinnors 

företagande bidragit till att synliggöra kvinnors företagande, liksom arbetet med 

att utveckla och sprida fakta, statistik och kunskap om kvinnors företagande till 

olika målgrupper (Tillväxtverket, 2011). 
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Vinnovas (2011) forskning har visat en förbindelse mellan entreprenörskap och människors 

livssituation som bland annat innefattar förebilder, sociala relationer, familjeliv, samt 

arbetslivet i helhet. Det är oftast i dessa sammanhang och situationer som innovationer alstras, 

i det dagliga livet (ibid.). Mentorer, framförallt inom vård och omsorgsbranschen bör 

uppmuntras för att kvinnor som vill skall kunna starta eget företag (Riksdagen, 2006):  

 

Många kvinnor inom vårdsektorn saknar kvinnliga förebilder vad avser 

företagare (Riksdagen, 2006). 

 

4.3.3 Attityd- och strukturförändringar 

Attityd- och strukturförändringar är ytterligare ett tema som kopplas till kvinnors 

entreprenörskap. I respektive undersökningsdokument skrivs det genomgående om detta tema, 

där synen på kvinnan som företagare länge varit undanskymt och att entreprenören varit en 

man:  

 

Det fanns riktiga företagare och så fanns det kvinnor som företagare. 

Undantaget kvinnor som företagare sågs också på ett stereotypt sätt – alla 

kvinnor förutsattes vara likadana eftersom de var just kvinnor. Det är denna syn 

på kvinnor som företagare som utgör den attityd som var rådande 1990 

(Tillväxtverket, 2015). 

 

4.3.3.1 Den manliga stämpeln  

Kvinnors företagande är ett ämne som har blivit förbisett och liten omfattning hamnat inom 

ramarna för entreprenörskapsforskningen (Esbri & Vinnova (2011). Konceptet och kunskapen 

om entreprenörskap och företagande är manligt präglat, vilket stärker Frånbergs (2013) 

argument om att större delar av forskningen som behandlar företagande har en maskulin 

utgångspunkt, där den feminina synvinkeln har blivit åsidosatt. Kvinnors entreprenörskap har 

blivit negligerat fram till nyligen och de tre nyckelorden som kan beskriva den kvinnliga 

entreprenören är: osynlighet, mångfald och anpassning (Holmquist & Sundin, 1989).  De 

områden och branscher där kvinnor är som mest verksamma inom har inte stått i centrum och 

forskningen har saknat ett genustänk (Esbri & Vinnova, 2011). Många kvinnor är sysselsatta 

inom vård, omsorg och skola, vilket gör det naturligt för dessa att starta företag inom denna 
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bransch. Branschen vård och omsorg är förenad med stora barriärer vad gäller inträde, 

kostnader och även påverkande från politiskt styre (Blomberg et al. 2011; Landström & 

Löwegren, 2009; Entreprenörskapsforum, 2017). Branschen står under politiska-, juridiska-, 

och samhällshinder menar Blomberg et al. (2011) och den strukturella omvandlingen av den 

offentliga sektorn och hela välfärdsstaten fått en stor inverkan på kvinnors företagande. Ahl 

(2011) påpekar dock att kvinnors entreprenörskap och den individuella utvecklingen av 

nyföretagande snarare har bromsats in än motiverats till följd av de förändringar som den 

svenska välfärdsstaten har genomgått. Trots detta hävdar Ahl (2011) tillsammans med 

Blomberg et al. (2011) att en förutsättning för att stödja och underlätta kvinnors 

entreprenörskap är genom en främjande och rättvis politik. Esbri och Vinnova (2011) hävdar 

vidare att 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 (Esbri & Vinnova, 

2011). 

  

Kvinnors entreprenörskap har förändrat det traditionella könsmönstret på arbetsmarknaden 

genom att det finns fler kvinnor i arbetslivet än tidigare men Sätre och Tyrkkö (2016) menar 

att denna könsuppdelning fortfarande existerar när det kommer till företagande. De menar att 

kvinnors entreprenörskap fortfarande är underrepresenterat, trots att det finns fler kvinnor på 

arbetsmarknaden idag än vad det tidigare gjort:  

  

Kvinnors företagande har förändrat traditionella könsmönster på 

arbetsmarknaden men inom företagandet (åter)skapas könsuppdelningen genom 

differentiering enligt t.ex. bransch och företagsstorlek (Sätre & Tyrkkö, 2016). 
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Andelen kvinnor som driver företag är fortfarande liten ( Delegationen för mångfald inom 

vård och omsorg, 2007). Den låga andelen kvinnor som företagare beror på att 

arbetsmarknaden och därmed företagandet anses vara könssegregerat. Männen återfinns i 

vissa typer av branscher medan synen på kvinnliga branscher ser annorlunda ut. Synen på en 

riktig företagare både inom privat och offentlig verksamhet har genom tiderna varit manligt 

präglat (ibid.):  

  

Bilden av en ”riktig” företagare, i såväl offentliga som privata stödstrukturer 

inom och utanför de offentligt finansierade är fortfarande en medelålders etnisk 

svensk man, som driver ett pryltillverkande företag (Delegationen för mångfald 

inom vård och omsorg, 2007). 

 

Regeringen (2008b) påpekar att det är rådande normer och attityder gentemot företagande 

som bidrar till ökad könssegregering, vilket motarbetar utvecklingen av kvinnors 

entreprenörskap. Främjandet av attityder är en av de viktigaste insatserna till att öka kvinnors 

företagande (Tillväxtverket, 2015). Tillväxtverket (2015) fick ett uppdrag av regeringen som 

löd enligt följande:  

 

Göra kvinnors företagande och ledarskap mer möjligt nu och i framtiden, där 

strategin anger en riktning för företagsfrämjandets utveckling, genomföra 

insatser för att utveckla entreprenörskapet vid universitet och högskolor samt 

sprida Golden Rules of Leadership, som visar på betydelsen av kvinnors 

entreprenörskap och ledarskap. Göra kvinnors företagande och dess betydelse 

för näringslivet mer synligt. Här har förebildsarbetet tillsammans med 

ambassadörerna för kvinnors företagande bidragit till att synliggöra kvinnors 

företagande, liksom arbetet med att utveckla och sprida fakta, statistik och 

kunskap om kvinnors företagande till olika målgrupper (Tillväxtverket, 2015). 

 

Trots detta uppdrag tenderar kvinnor än idag att möta hinder i form av attityder och stereotypa 

föreställningar (Tillväxtverket, 2015). Könsstereotyper och de normer om vilka typer av 

arbete som anses vara rätt att utföra av respektive kön är bidragande orsaker till att kvinnor 

och män inte har samma möjligheter till företagande (Regeringen, 2008a). Detta ligger i linje 

med de genuskontrakt Hirdman (1988) skriver om. Det finns stora skillnader mellan kvinnors 

och mäns företagande och det är dessa genuskontrakt som förekommer i alla delar av 
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samhället som ger upphov till en könssegregering, speciellt på arbetsmarknaden (ibid.). 

Kvinnor som startar företag bryter mot de existerande normerna som hävdar att 

entreprenörskap är manligt präglat. Men de framför vidare att de satsningar och reformer som 

haft störst inverkan på kvinnors entreprenörskap uppkommit som effekter av 

omstruktureringen av den offentliga sektorn och att detta lett till att fler kvinnor startat företag 

inom branschen vård och omsorg (Sätre & Tyrkkö, 2016). Sätre och Tyrkkö (2016) menar att 

könssegregeringen har stärkts till följd av satsningarna på nya företagare inom branschen vård 

och omsorg. Detta beror på att branschen sedan tidigare varit kvinnodominerad och effekter 

på jämställdhet och minskad könssegregering har genom satsningarna inte uppnåtts:  

 

Kvinnorna som startar eget bryter mot företagandets manliga norm, men 

satsningen på nya företagare inom vård och omsorg leder samtidigt till att 

könsmönstren vidmakthålls (Sätre & Tyrkkö, 2016).   

 

Även denna aspekt går att hänföra till Hirdmans (1988) resonemang angående 

könssegregering och upphävande av genuskontrakt. För att uppnå en större jämlikhet och 

bryta de genuskontrakt som råder måste de normer som finns brytas. Hirdman (1988) menar 

att detta skall göras genom att tvinga eller låta kvinnor få göra samma sak som män och vice 

versa, exempelvis genom att motivera fler kvinnor till att träda in och driva verksamhet 

i  typiskt  mansdominerade branscher. Detta för att de satsningar som syftar till att motivera 

kvinnors entreprenörskap inte främst bör göras i branscher som redan domineras av kvinnor, 

vilket gjorts genom de styrda satsningarna på områden som omfattar branschen vård och 

omsorg. Kvinnors entreprenörskap har präglats av de traditioner som föreligger i samhället 

där individerna interagerar och själva skapar och formar bilderna av det som antas vara 

kvinnligt respektive manligt (Tillväxtverket, 2011). Det föreligger inga rena praktiska 

skillnader mellan män och kvinnors utförande av arbete, det är skapat genom de normer och 

attityder som präglar samhället (Hirdman, 1988). Detta har bidragit till att 

entreprenörskapsrollen fått en manlig stämpel medan kvinnor och företagande traditionellt 

varit två åtskilda begrepp. En jämlik nivå på företagandet uppnås när dessa normer och 

attityder ändras (Tillväxtverket, 2011). För att främja kvinnors entreprenörskap är det viktigt 

att befintliga system och rådande kultur om företagande systematiskt korrigeras på ett sätt där 

kvinnor inkluderas mer samt att attityder och synen på företagande blir mer jämställda och 

könsneutrala (ibid.). Tillväxtverket (2011) framför vidare att kvinnornas attityder gentemot 

förtagande måste ändras för att det skall vara möjligt att uppnå en neutral bild av 
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entreprenörskap men det är såldes viktigt att samhället och omgivningens bemötande attityder 

ändras när kvinnor väl startat företag:  

 

Attityder gentemot företagande och könsroller har haft en betydande roll för 

kvinnors entreprenörskap, både kvinnornas egna attityder men också de attityder 

som de möts av då de startat företag (Tillväxtverket, 2011). 

 

Kunskapen om det relativt nya fenomenet, kvinnors företagande, har blivit negligerat fram till 

nyligen (Ahl, 2004). Diskussionerna kring vem entreprenören är leder tanken till en man och 

det är vanligtvis den manliga pronomen som används när det hänvisas till entreprenören 

(ibid.). Ahl (2004) är inte den enda som har hävdat att entreprenören är en man. Andra 

forskare menar att företagare traditionellt sett varit män och att kvinnliga företagare stått i 

männens skugga (Sundin, 1988; Holmquist & Sundin, 1989). Trots att kvinnor varit 

företagssamma under en lång tid har företagen varit registrerade hos männen och det är detta 

som gjort att det än idag går att urskilja ett maskulint perspektiv på begreppet entreprenörskap 

(Ahl, 2004). Detta lyfts även fram i Tillväxtverkets rapport (2015):  

  

Företagande har en manlig könsstämpel. Ett bevis på det är att talar vi om 

kvinnor som är företagare måste vi lägga till just det – kvinnor som företagare, 

företagarkvinnor, kvinnliga företagare eller företagerskor – men talar vi om män 

som är företagare så räcker det med att säga företagare (Tillväxtverket, 2015). 

 

4.3.3.2 Den familjära kvinnan 

Det finns inga formella hinder för kvinnors företagande, det är de informella systemen och 

omständigheterna som har en inverkan på kvinnors och mäns perspektiv på hur företagandet 

kan vara möjligt och användbart från ett familje- eller en enskild individs perspektiv (Esbri & 

Vinnova, 2011). Kvinnan framställs utifrån en stereotyp bild enligt följande:  

 

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 

(Esbri & Vinnova, 2011). 
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Det är kvinnorna som tar det större ansvaret för hemmet, de ansvarar för det obetalda arbetet 

och föräldraledigheten. Detta kan ha en stor inverkan till möjligheten att starta och utveckla 

företag (Vinnova, 2011). Ett sätt att lösa detta på kan vara genom att frigöra tid för kvinnorna 

med hjälp av att öka männens reproduktiva arbete (ibid.). Kvinnors företagande har uppvisat 

stora variationer i deras företagande och som människor, vilket således medför att de är 

beroende av omgivningen och den allmänna situationen: 

 

Det finns stora skillnader mellan kvinnors företagande i olika länder, regioner 

och sektorer. Det konstateras att kvinnor sällan står i fokus i 

entreprenörskapsforskningen och att forskningen om entreprenörskap i mycket 

liten utsträckning haft en genusaspekt. Detta anges som ett viktigt skäl för 

Regeringens beslut om forskningsprogrammet. Det saknas dessutom nästan helt 

forskning om kvinnors företagande med inriktning mot sysselsättning, tillväxt 

och lönsamhet (Vinnova, 2011). 

 

I positiva sammanhang beskrivs företagande kvinnor som alerta, energiska men till saknad av 

att kunna ta tillvara på företagets potential (Esbri & Vinnova, 2011). Kvinnan beskrevs också 

som ung och oerfaren. När männen beskrevs utifrån ett negativt ordalag framställdes de som 

aggressiva, sluga och arroganta och det påstods vara ett normalt manligt beteende. Till 

skillnad från kvinnan som sågs som ung och oerfaren, sågs mannen som ung och lovande 

(ibid.). Holmquist och Sundin (1989) menar att kvinnors entreprenörskap framställs som 

mindre seriöst, framgångsrikt och professionellt jämfört med sina manliga motsvarigheter. 

Kvinnor i jämförelse med män blir i högre grad bedömda och utvärderade utifrån dessa 

utmärkande egenskaper av dem som bedömer deras företag (Esbri & Vinnova (2011). Det är 

dessa stereotyper som råder på arbetsmarknaden och det är dem som speglar bedömarens 

uppfattningar. Det är detta som kommer väga in i bedömningen av vem entreprenören är och 

företagets förmåga (ibid.). Detta går att koppla till De Bruin et al. (2006) som hävdar att 

kvinnors entreprenörskap motarbetas av negativt bemötande av andra. Kvinnors 

entreprenörskap påverkas av hur kvinnor möts av dem som bedömer deras företag (De Bruin 

et al. 2006).  
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4.3.3.3 Strukturella barriärer 

Det är de inpräglade och ärvda stereotypa meningarna om kvinnor och män som ständigt 

behöver ifrågasättas för att en förändring skall uppnås. Esbri och Vinnova (2011) uppmanar 

till att det måste finnas ett medvetande och större kunskap kring de sociala arven och 

miljöerna som skapar den bild av män och kvinnor som omgivningen har. 

Vidare menar Esbri och Vinnova (2011). För att göra detta möjligt måste det ske en ständig 

evaluering och granskning av de existerande strukturella barriärerna för att kunna ingripa och 

tillsätta de resurser och åtgärder som krävs (ibid.). De bristande incitamenten för att främja 

kvinnors entreprenörskap ligger i de utformade mekanismer som är grundade på maskulina 

normer (ibid.). Normerna talar om hur företagandet bör vara och se ut, varför det har blivit 

ännu viktigare att stimulera och anpassa stöden för att det skall kunna främja kvinnors 

företagande på bästa sätt (Blomberg et al. 2011; Frånberg, 2013). Utifrån det Connell (2009) 

uttrycker ser vi på en gång om en individ är man eller kvinna och det är  så livet är 

konstruerat. Könsfördelningen finns på alla nivåer i samhället och inte minst i det traditionella 

äktenskapet där det finns en man och en kvinna, eller inom sport där män och kvinnor tävlar 

var för sig. Connell (2009) menar att det är sällan vi individer faktiskt reflekterar över hur 

detta anses naturligt, nästan som att det är naturen själv som har skapat detta normsamhälle. 

Andersson et al. (2008) menar likt Connell (2009), att kön är utformat och att samhället 

fördelar kvinnor och män som skapar normer för femininitet och maskulinitet. Det är dessa 

inövade arv av stereotypa uppfattningar om kvinnor och män som måste ifrågasättas för att en 

förändring skall uppnås (Esbri & Vinnova, 2011). 

 

Enligt Esbri och Vinnova (2011) handlar de förutfattade meningarna om att kvinnor inte vill 

åt det större kapitalet och det är dessa stereotypa uppträdanden om genus och kapital som 

skapar och bildar strukturella barriärer. Thomsson (2003) stärker Esbri och Vinnovas (2011) 

forskning med att påstå att kvinnan kommer i andra hand och påstås vara det andra könet. Likt 

Thomsson (2003) presenterar Hirdman (2001) en stödjande tes om att de stereotypa könen 

markerar de olikas positioner, vilket innebär att mannen skall ta på sig försörjningsansvaret 

och kvinnan skall ta hand om hushållet, föda barn och med andra ord vara beroende av 

mannen. Forskaren menar att genuskontraktet som finns stöttar stereotypen om kön och ger 

dessa mer makt och legitimitet. De strukturella maktförhållanden som skapas utifrån de 

stereotypa bilderna av könen kan kopplas till de termer av intersektionalitet som presenteras 

av Lykke (2003) och De los Reyes och Mulinari (2005). Detta genom att det intersektionella 
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perspektivet kopplar de hierarkiska strukturerna och makt till individers möjlighet att anpassa 

sig till och handla inom ramen för de rådande strukturer och ideologier i samhället, vilket 

synliggör hur maktrelationer skapas i samspel med de olika strukturerna och används för att 

förklara hur maktordningar påverkar de olika strukturerna genom att gynna vissa och 

missgynna andra.  

 

Det är de traditionella normerna som påverkar kvinnors entreprenörskap. För att normerna 

skall försvinna och för att kvinnors företagande skall ta mer plats måste vi istället synliggöra 

de förebilder som finns och framhäva framgångsrika kvinnor som driver företag, de som fått 

tillgång till det större kapitalet, blivit börsnoterade och som bidragit till förändring (Esbri & 

Vinnova, 2011). 

 

För att överbrygga finansiärens 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 (Esbri & Vinnova, 2011). 

 

Detta kan kopplas till genuskontrakten (Hirdman, 1988). Hirdman (1988) menar att det är de 

skillnader som finns och synen på mannen som normgivare som har sin grund i 

isärhållningen. Isärhållningen innebär att kvinnor och män betraktas som två olika kategorier 

som inte skall blandas med varandra. Mannen anses vara överordnad kvinnan. Desto starkare 

beståndsdelarna är desto större blir isärhållningen och hierarkiseringen mellan könen och 

detsamma gäller den manlig normen som blir starkare (ibid.).  

 

Det är inte enbart attityder som kräver förändring när det kommer till att främja kvinnors 

entreprenörskap. Tillväxtverket (2011) påstår att alla genomförda satsningar inte alltid haft 

som primärt syfte att främja kvinnors entreprenörskap, de har uppkommit som sekundära 

resultat av strukturella förändringar som samhället har genomgått. Vidare påpekar de att en 

förändrad syn på kvinnors entreprenörskap och att behovet av kvinnor på arbetsmarknaden 

förändrats i takt med industrialiseringen. Samhället gick från att vara ett småsakligt samhälle 

till att bli ett industrisamhälle, där kvinnor motiverades till företagande för att fylla ut behovet 

av arbetskraft, för att därmed främja den industriella utvecklingen och förstärka ekonomin i 

samhället. Tillväxtverket (2017) hävdar att det är dessa strukturella förändringar som bidrar 
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till en långsiktig förändring av synen på kvinnors företagande och att 

det är dessa som möjliggör företagande på lika villkor:  

 

Åtgärder som har ett strukturförändrande fokus och som syftar till att utveckla 

ordinarie företagsfrämjande verksamhet så att likvärdiga villkor erbjuds till alla 

företagare oavsett kön, etnisk bakgrund och ålder (Tillväxtverket, 2017). 

 

Synen på lönenivåer har haft en inverkan på kvinnors entreprenörskap. Kvinnodominerade 

arbeten och yrken som ofta finns i den offentliga sektorn har lägre lön men också status i 

relation till mansdominerade arbeten (SNS, 2012). SNS (2012) skriver att mer jämställda 

arbetsvillkor och mer jämställda syner på lönenivåer kommer att uppnås genom avreglering 

av den offentliga sektorn som tidigare varit monopolistiskt präglad. Detta kommer att sätta 

press på löner och arbetsvillkor vilket kommer att gynna kvinnors entreprenörskap (ibid.).  

 

4.3.4 Finansiella medel 

Det sista gemensamma huvudtemat för undersökningsdokumenten är finansiella medel. 

Kvinnor har länge missgynnats när det kommer till kapitalstöd (Esbri & Vinnova, 2011). Det 

framgår av undersökningsdokumenten att tillgång till finansiella medel är en huvudnyckel för 

att kunna starta, driva och utveckla företagande, inte minst när det kommer till kvinnors 

företagande och branschen vård och omsorg. Branschen är förenlig med höga 

inträdeskostnader som kräver högt kapital för att göra det möjligt att driva verksamhet. 

Kvinnor besitter inte ett tillräckligt högt sparande och eget kapital för att lyckas med detta, 

varför behovet av externt kapitalstöd är stort. Riksdagen (2016)  menar att det krävs aktiva 

satsningar för att motivera myndigheter till att bidra med finansiellt stöd till kvinnors 

entreprenörskap.  

 

4.3.4.1 Det orättvisa externa kapitalstödet 

Vinnova (2011) har pekat ut hinder som gör det svårare för kvinnor att starta, driva och 

utveckla egna företag. Kvinnors möjligheter till offentlig finansiering och finansiering till 

deras företag är överlag mer begränsat än mäns (Tillväxtanalys, 2016; Vinnova, 2011). De 

påstår att kvinnors ansökningar blir avvisade i större omfattning. Offentliga finansiärer har 

tydliga krav på jämställdhet vid fördelning av kapital men de själva varken uppfyller eller 
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arbetar efter dessa krav då lån till affärsprojekt i större grad beviljas män än kvinnor (Esbri & 

Vinnova, 2011):  

 

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 (Esbri & Vinnova, 2011). 

 

Det har bevisats att kvinnor söker ett mindre finansieringsbelopp i förhållande till män men 

att de även erhåller mindre (Vinnova, 2011). Män söker omkring en och en halv gånger så 

mycket mer kapital än vad kvinnor gör och de erhåller cirka tre gånger så mycket. Slutsatsen 

som Vinnova (2011) drar av detta är att:  

 

Det finns en skevhet till fördel för män när det kommer till fördelningen av 

kapital mellan könen. Detta trots att offentliga finansiärer har tydliga krav på 

jämställdhet samt en målsättning att satsa på kvinnors företagande (Vinnova, 

2011). 

 

Esbri och Vinnova (2011) hävdar att det är välkänt att kvinnor missgynnas när det kommer till 

finansiering i form av lån och investering till sina företag men att ett större problem är när 

kvinnor beviljas lån och finner investerare för att starta, driva och utveckla företag. Problemet 

som uppstår är att de i genomsnitt får betala högre ränta för lånet än vad en man skulle ha 

gjort för motsvarande lån (Esbri & Vinnova, 2011):  

 

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 (Esbri & Vinnova, 2011). 

 

Att kvinnor begränsats när det kommer till att beviljas kapitalstöd och lån kan kopplas till ett 

historiskt perspektiv där det tydligt framgår att kvinnor missgynnats när det kommer till 

företagsstöd. Det har existerat särregleringar som inneburit att kvinnor bland annat har 

särbeskattats (Du Rietz, 2013). Att kvinnor än idag stöter på problem när det kommer till att 
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beviljas lån och finna investerare för att kunna starta, driva och utveckla företag tolkar vi är 

ett resultat av historiska hinder som lever kvar än idag.  

 

Det krävs en satsning av resurser och bidrag i form av finansiella stöd för att motivera 

kvinnors entreprenörskap (Riksdagen, 2016). Tillväxtverket (2016) menar att det krävs 

finansiella insatser för att främja kvinnors entreprenörskap och genom detta bidra till ett ökat 

nyföretagande och tillväxt i de företag som redan drivs av kvinnor. Regeringen (2016) 

påpekar vikten av att främja entreprenörskapsklimatet på ett plan för både män och kvinnor. 

Det krävs kapitalsatsning för att främja systemen på en mer generell nivå (ibid.). För att 

möjliggöra ökade kapitalsatsningar vilka syftar till att främja kvinnors entreprenörskap menar 

Riksdagen (2006) att myndigheter måste motiveras till att ge ut lån specifikt till kvinnor. Stöd 

till kvinnor och deras företagande skall genomföras genom speciella bidrag utan att lagrum 

skall behöva ändras, bidragen skall komma naturligt (Delegationen för mångfald inom vård 

och omsorg, 2007). Att finansiellt stöd med avseende på kvinnors möjligheter till företagande 

inte har krävt några särskilda anpassningar eller korrigeringar har av Tillväxtverket (2011) 

motbevisats. Tillväxtverket (2011) presenterar ett antal styrda satsningar som gjorts för att öka 

de finansiella bidragen till kvinnors företagande. Särskilda kvinnolån har varit aktuella, 

detsamma gäller finansiella bidrag till kvinnor för att motivera innovationsutveckling och 

kunskapsgenerering kring ämnet entreprenörskap (ibid.). Detta ligger i linje med Sundin och 

Rapps (2011) konklusion om kvinnors entreprenörskap. Entreprenörskap är ett resultat av ett 

stort politiskt område där lagstiftaren spelar en central roll (ibid.). Precis som Henrekson 

(2004) påpekar är det lagstiftaren som sätter de spelregler som skall följas och genom 

förändringar av dessa lagstiftningar/regleringar kan de antingen motarbeta eller motivera 

kvinnors entreprenörskap, vilket bevisas när det kommer till utgivning av finansiellt stöd för 

att motivera kvinnors entreprenörskap. Bidrag till kvinnors företagande och lika rätt till bidrag 

är svårt att åstadkomma utan några konkreta åtgärder (SNS, 2012; Tillväxtverket, 2011): 

 

Statsbidragsregler och andra förutsättningar måste ändras för att ge utrymme för 

enskilda alternativ och därmed för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män 

(SNS, 2012). 

 

Tillväxtverket (2017) hävdar att det krävs bidrag i form av finansiella medel för att främja 

kvinnors entreprenörskap. Det krävs ett förändringsfokus som syftar till att de 
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företagsfrämjande insatserna och bidragen skall vara likvärdiga och att lika villkor erbjuds till 

alla företagare oavsett kön, etnisk bakgrund eller ålder:  

 

Alla ska kunna ta del av resurser inom rådgivning, affärsutveckling, kluster- och 

inkubatorverksamhet samt finansiering på̊ likvärdiga villkor. Dessutom ska 

företagsstöd och andra former av finansiering vara utformade och tillgängliga så 

att företag inom alla branscher, oavsett företagsstorlek och företagsform, kan ta 

del av stöd (Tillväxtverket, 2017).   

 

Allokeringen av resurserna i samhället skall vara väl avvägda och jämställda. Regeringen 

(2015) påpekar dock att utbudet av offentligfinansierat företagsstöd har kritiserats då det 

ansetts vara svårt att uppfatta hur kapitalstödet har fördelats och vilka som mottagit detta stöd:  

 

Samtidigt har det befintliga utbudet av offentligfinansierat företags- och 

innovationsstöd fått kritik för att vara svåröverskådligt och delvis överlappande 

(Regeringen, 2015). 

 

Särskilda resurscentra har tillsatts för att fokusera på att stödja och stärka kvinnors 

företagande genom finansieringsstöd (Tillväxtverket, 2015). De hävdar att företagsstödet och 

finansieringsstödet har blivit bättre sedan privatiseringen av välfärden och omstruktureringen 

av den offentliga sektorn. Stora offentliga medel har gått till att stödja denna process, vilket 

har påverkat kvinnors entreprenörskap positivt och bidragit till att det blivit lättare för kvinnor 

att starta och driva företag inom verksamhetsområdet:  

 

Skillnaden är formerna för tilldelning av offentliga medel, vilket har förenklat 

för privata aktörer att ta över verksamhet från kommun och landsting 

(Tillväxtverket, 2015). 

 

Sätre och Tyrkkö (2016) skriver i sin rapport att kvinnor har ett större behov av extern 

finansiell hjälp när det kommer till att starta, driva och utveckla företag. Kvinnor har inte 

samma tillgång till startkapital och eget sparande som män, vilket leder till att satsningar som 

görs i syfte att främja kvinnors entreprenörskap skall vara riktade på att förbättra kvinnors 

villkor och förutsättningar till finansiellt stöd (ibid.). Blomberg et al. (2011) och Landström 

och Löwegren (2009) hävdar att branscher där kvinnor väljer att utveckla sitt entreprenörskap 
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är förenliga med höga inträdeskostnader och en naturlig effekt av bristande eget kapital och 

sparande för uppstart och utveckling av företag samt begränsade möjligheter till extern 

finansiell hjälp medför därför en negativ inverkan på kvinnors entreprenörskap. Denna aspekt 

går att koppla tillförklaringsfaktorn gällande begränsat entreprenörskap bland kvinnor som 

presenteras av Entreprenörskapsforum (2017). De menar att kvinnor inte är tillräckligt 

riskbenägna för att lyckas med sitt entreprenörskap och utan kapitalstöd för att starta, driva 

och utveckla sitt företagande förefaller det naturligt att kvinnor inte är lika risktagande, vilket 

resulterar i inskränkningar av  kvinnors entreprenörskap. 

 

4.3.4.2 Finansiärernas inställning  

Kvinnor tenderar att uppleva svårigheter att få lån till sina affärsidéer (Vinnova, 2011). Detta 

för att det finns för få kvinnliga långivare. Det påvisas att långivare ofta är män, som vid 

låneförhandlingar gör hårdare och strängare bedömningar av kvinnor, vilka i högre grad nekas 

finansiella bidrag. Detta leder i sin tur till att kvinnors entreprenörskap missgynnas. Kvinnors 

finansieringsansökningar måste hanteras av andra kvinnor för att kvinnors företagande skall 

stimuleras (Vinnova, 2011). Detta är något som även poängteras av Sätre och Tyrkkö (2016) 

där de menar att män i större grad favoriseras i institutionella sammanhang, däribland banker 

och andra institutioner som har till uppgift att stödja företagande, vilket får en negativ 

inverkan på kvinnors möjligheter till extern finansiell hjälp: 

  

Det finns en föreställning om att män favoriseras i vissa institutionella 

sammanhang, såsom på banker och hos rådgivare, d.v.s. hos institutioner som 

har som uppgift att stödja företagandet (Sätre & Tyrkkö, 2016). 

 

 Ett annat problem som har identifierats och som presenteras i Vinnovas rapport (2011) är:  

 

De regionala partnerskapen där finansiella resurser kanaliseras till projekt och 

branscher där kvinnor har svårt att göra sig gällande, till exempel skog och 

informationsteknologi (Vinnova, 2011). 

 

Forskning har visat att det inte finns någon egentlig skillnad i förmågan att driva företag och 

hantera ekonomiska uppgörelser mellan män och kvinnor (Vinnova, 2011). Tillväxtanalys 

(2016) och Riksdagen (2016) hävdar att det handlar om finansiärens bild av män och kvinnor 
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som företagare, vilket inverkar på den subjektiva bedömningen vid långivning och att det är 

det som gör det svårare för kvinnor att finna finansiering än för män:  

 

Det finns skillnader i hur män och kvinnor beskrivs som företagare, vilket 

inverkar på den subjektiva bedömningen av vilka företag som får ta del av olika 

finansieringsinsatser (Tillväxtanalys, 2016). 

 

Det finns samtidigt en skillnad när det kommer till finansinstitutens attityder till 

kvinnligt respektive manligt företagande vid beviljande av lån (Riksdagen, 

2016). 

 

Detta menar de utgör ett problem hos finansiärerna som betraktas inneha en stor risk när de 

väljer att satsa på att ge, i deras benämning fel företag kapital, vilket kan leda till att affärs- 

och tillväxtpotential faller bort (Esbri & Vinnova, 2011). Marknaden kan bli mindre effektiv 

eftersom att kapitalet kan riskera att hamna i fel händer, exempelvis hos företag som har en 

lägre potential (ibid.). Offentliga finansiärers bild av entreprenören som en man är en 

avgörande faktor till att fler män än kvinnor beviljas lån till sin affärsverksamhet. Kvinnor i 

högre grad beviljas finansiering som omfattar exempelvis mikrolån och banklån och att större 

kapital, så som riskkapital och börsnotering, är starkt begränsat eller nästintill obefintligt för 

kvinnor (ibid.). Sätre och Tyrkkö (2016) framför också liknande resonemang där de menar att 

kvinnor blir annorlunda behandlade än män när det kommer till extern finansiering. De 

hävdar att kvinnor inte beviljas lån och liknande för att återuppbygga och utveckla sina 

företag i lika hög utsträckning som större företag, vilka drivs av män:  

 

De inte får låna pengar för att komma på fötter igen, något som de upplever att 

större företag kan få, och de har inte fått tillgång till bidrag och stöd som större 

företag har fått ta del av (Sätre & Tyrkkö, 2016). 

 

Detta tolkar vi skulle kunna vara en förklaringsfaktor till att kvinnor som bedriver företag 

inom branschen vård och omsorg utgörs av småföretagare, då bristen på kapital inte tillåter 

företagen att växa och de slås ut på marknaden. Detta går att koppla till Brush et al. (2001) 

studie, nämligen andelen kapitalfinansiering som en satsning för ökning- och tillväxt av bolag 

i USA under en 30-årsperiod. Det framgick tydligt att investeringar och kapitalfinansiering 

främst gick till män som drev större bolag. Kvinnor som drev företag fick stöd som aldrig 
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under dessa 30 år uppgick till mer än fyra procent av den totala kapitalinvesteringen. Detta 

går i linje med det som El-Namaki och Gerritson (1987) tog fram som hinder för kvinnors 

företagande år 1987. Kvinnor möter infrastrukturella hinder där tillgången till finansiering, 

stöd och information är svår att få (ibid.). 

 

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 (Esbri & Vinnova, 2011). 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer insamlad empiri att diskuteras och ställas mot den tidigare 

presenterade teoretiska referensramen. 

5.1 Sammanfattande diskussion 

Utifrån insamlad empiri och genomförandet av den kvalitativa textanalysen har ett flertal 

kopplingar till den teoretiska referensramen kunnat göras. Genom att studera förändringen av 

den politik som haft inverkan på kvinnors entreprenörskap har ett bidrag till forskningsluckan 

som identifierats av bland andra Blomberg et al. (2011) kunnat göras. Vårt bidrag belyser det 

bristande genusperspektivet på företagande.  

 

Med hänsyn till att kvinnors företagande har en avgörande roll för den framtida ekonomiska 

tillväxten fann vi en stor mängd akademisk forskning kring kvinnors företagande, incitament 

och stödsystem samt dess betydelse för  både teori och statistiskt. Trots fynden fanns det 

fortfarande en ovisshet kring hur fördelaktigt dessa stödsystem och regeringsbeslut hade 

påverkat kvinnors företagande. Utifrån den kvalitativa textanalysen framgår det tydligt att 

politiken som inverkar på kvinnors företagande historiskt varit mycket begränsad, inte minst 

när det kommer till de områden som omfattar branschen vård och omsorg. Detta eftersom 

branschen länge stått under strikta regleringar vilket motarbetat kvinnors entreprenörskap. 

Sundin och Rapp (2011) påpekar att entreprenörskap idag är ett högt prioriterat politisk 

område vilket framgår av undersökningsdokumenten. Vi har identifierat att det funnits många 

lagliga hinder mot kvinnors entreprenörskap. Det belyses bland annat av Regeringens rapport 

(2006). Rapporten påpekar att stopplagar hindrat kvinnor från att starta företag inom sitt 

verksamhetsområde, nämligen vård och omsorg. Det har också påpekats att politiken för 

kvinnors företagande haft en manlig prägel vilket hämmat kvinnors entreprenörskap. Du Rietz 

(2013) bland många andra forskare menar att de institutionella ramverken som präglar 

området entreprenörskap utgått från mannen som norm, medan kvinnan hamnat i den 

dominanta mannens skugga. Mannen har varit utgångspunkten för entreprenörskap, varför 

utformningen av regelverk missgynnat kvinnors företagande. Vi anser att det är de historiska 

arven beträffande synen på kvinnors entreprenörskap som måste ersättas med icke-stereotypa 

bilder av vem den egentlige företagaren är men det krävs också stödjande regelverk som 

tillåter och motiverar  kvinnors entreprenörskap för att uppnå utveckling. Detta är således 

något som framförs av Henrekson (2004) som framför att det krävs förändringar av regelverk 



64 

 

för att motivera kvinnors entreprenörskap och av undersökningsdokumenten framgår att det 

genomförts ett flertal olika lagändringar och styrda satsningar för att motivera kvinnors 

entreprenörskap, vissa mer lyckade än andra. Tillväxtverket (2015) har hävdat att för att 

lyckas med en främjande politik för kvinnors entreprenörskap krävs det en långsiktig 

förändring och inte endast kortvariga åtgärder. Detta anser vi går att koppla till den bristande 

kunskapen beträffande kvinnors entreprenörskap som framgår av undersökningsdokumenten. 

Genom en långsiktig förbättring av kunskap beträffande kvinnors entreprenörskap och 

satsningar på universitet och högskolor men också på rådgivning och mentorskap som 

framförs av bland annat Bjursell och Melin (2011) och Bager-Sjögren et al. (2007), skulle en 

mer motiverande företagsmiljö kunna uppnås. Detta ter sig enligt Regeringen (2007) särskilt 

viktigt när det kommer till att motivera kvinnors företagande inom branschen vård och 

omsorg, då detta är en bransch som kräver särskild och specialiserad kunskap varför det 

således bör läggas extra fokus på förbättrad kunskap inom detta område.  

 

Som Esbri och Vinnova (2011) framför har kvinnors entreprenörskap under en lång tid varit 

förbisett vilket också påpekas av Sätre och Tyrkkö (2016) som menar att de politiska 

förändringar som ägt rum och som främjat kvinnors entreprenörskap lett till att det 

traditionella könsmönstret på marknaden brutits men att kvinnor fortfarande är 

underrepresenterade när det kommer till företagande då entreprenören ännu präglas av en 

manlig stämpel. Trots att detta könsmönster i viss mån bryts när allt fler kvinnor kommer ut 

på arbetsmarknaden hävdar Sätre och Tyrkkö (2016) att genom att politiska åtgärder inneburit 

en omstrukturering av den offentliga sektorn och branschen vård och omsorg har bidragit till 

att förstärka könssegregeringen på marknaden då de endast främjar en bransch där kvinnor 

redan dominerar men ignorerar andra branscher. Genom satsningar som genomförs på 

områden som redan domineras av en specifik social kategori stärks de hierarkiska strukturerna 

och maktordningarna i samhället, där vissa gynnas och andra missgynnas. Det intersektionella 

perspektiv som Lykke (2003) och De los Reyes och Mulinari (2005) talar om förklarar de 

sociala kategoriernas anpassningsförmåga till sociala strukturer. Det ligger i linje med Sätre 

och Tyrkkös (2016) resonemang, där syftet är att flytta fokus från en specifik kategori till 

omgivningen för att lyckas bryta underliggande maktstrukturer och ojämlikhet. Det skulle 

innebära att genomföra fler satsningar i branscher inom vilka kvinnor ses som 

underordnade.  För att stödja kvinnor och fenomenet kvinnors företagande bör området 

omfamnas ur ett positivt perspektiv och vidta åtgärder som leder till att bryta det existerande 

könsmönstret precis som Hirdman (1988) påpekar.  
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Som Holmquist och Sundin (1989) framför har kvinnors entreprenörskap länge varit 

negligerat, detta har lett till att politiken för kvinnors entreprenörskap länge varit helt 

könsblind där det funnits en  ignorans mot den problematik som kvinnor utsätts för samt det 

stöd som kvinnor behöver när det kommer till att starta, driva och utveckla företag. Detta är 

således något som bevisas genom att politiken som styrt kapitalfinansieringen till kvinnor 

varit högst begränsad. Av det empiriska underlaget framgår att män favoriseras och kvinnor 

länge missgynnats när det kommer till möjligheter till finansiell hjälp. Delegationen för vård 

och omsorg (2007) har framfört att det krävs generella satsningar för möjlighet till extern 

finansiell hjälp, något som skall omfatta både kvinnor och män som entreprenörer, medan 

andra exempelvis Riksdagen (2016) och Riksdagen (2006) menar på att det krävs specifika 

åtgärder som syftar till just kvinnor. Detta går att koppla till de termer av intersektionalitet 

som presenteras av Lykke (2003) samt De los Reyes och Mulinari (2005) som menar att 

satsningar som genomförs inte skall fokusera på själva könet och jämförelsen mellan dessa. 

Fokus skall ligga på hur det är att vara kvinna och företagare och vilka satsningar som kan 

genomföras för att främja kvinnors entreprenörskap. Könet skall inte ses som en ensam 

variabel och förklaringsfaktor till de skillnader som finns mellan kvinnors och mäns 

entreprenörskap vilket bidrar till en ökad risk för att förstärka/lyfta existerande stereotypa 

bilder. Det skall istället lägga sitt primära fokusområde på de som i sammanhanget betraktas 

som underordnade vilket i detta fall är kvinnors entreprenörskap. Då företagande länge haft 

den maskulina stämpeln har politiken för detta ämnesområde istället utgått från den 

dominanta gruppen som utgörs av män. Ur ett intersektionellt perspektiv söks kunskap och 

kunskapsutveckling från den underordnade gruppen som har varit kvinnor i detta fall 

och  genom de politiska förändringar och främjande insatser för kvinnors entreprenörskap har 

normen blivit utmanad vilket således intersektionalitetsbegreppet syftar till. Kvinnor möter än 

idag fortsatta hinder i form av attityder och stereotypa föreställningar där kvinnor och män 

inte har samma möjligheter till företagande (Regeringen, 2008a; Tillväxtverket, 2015). 

Bidragande orsaker till detta är den könssegregation och normer som råder om vilket typ av 

arbete som är rätt att utföra av respektive kön (Regeringen, 2008a). Ser man till begreppet 

kvinnors entreprenörskap ur ett historiskt perspektiv är detta något som länge funnits, dock 

har ämnesområdet fram till nyligen varit outforskat och präglats av en maskulin utgångspunkt. 

Utifrån den kvalitativa textanalysen går det att urskilja att det föreligger både utveckling- och 

förändringspotential, vad gäller kunskapen kring ämnet men även beträffande attityd- och 

strukturförändringar för att uppnå en mer jämställd och gynnsam politik för företagande.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det krävs ytterligare arbete för att göra 

entreprenörskapsmiljön i Sverige mer jämställd och könsneutral. Entreprenören har som 

tidigare nämnts fram till nyligen haft en manlig prägel där kvinnorna utgjort den 

underordnade gruppen och fenomenet kvinnors entreprenörskap har förbisetts. Trots 

regeringsbeslut och främjande åtgärder som har syftat till att förbättra de institutionella 

förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap finns det mycket kvar att utveckla, framförallt 

att belysa ämnet i större utsträckning och öka kunskapen hos både kvinnor men även hos 

andra beslutsfattare.  
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6. Sammanfattning och förslag till vidare forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som utifrån tidigare presenterad empiri samt analys 

kunnat dras. Avslutningsvis ges således förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsatser  

Syftet med den presenterade forskningen var att analysera och generera en djupare förståelse 

för utvecklingen av politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård 

och omsorg där den ledande frågeställningen som studien präglats av var Hur har de politiska 

förutsättningarna inom branschen vård och omsorg sett ut mellan åren 1990-2017?. Utifrån 

den insamlade empirin och genomförda textanalysen har vi kunnat dra slutsatsen att politiken 

som har haft en inverkan på  kvinnors företagande har varit varierande, med 

incitamentsatsningar som både hämmat och motiverat kvinnors entreprenörskap inom 

branschen. Vi har kunnat identifiera att många av de politiska satsningar som genomförts har 

haft utgångspunkter i att främja regelverken som styr kvinnors entreprenörskap, att förbättra 

kunskapen kring ämnesområdet, att bryta de normer och stereotypa bilder av 

entreprenörskapsbegreppet samt att främja kvinnors entreprenörskap genom att bistå med 

samma rätt till extern finansiell hjälp för att starta, driva och utveckla företag som det 

motsatta könet, det vill säga mannen.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har främst en teoretisk utgångspunkt vårt förslag till vidare forskning är därför 

att ta med sig denna teoretiska bild och jämföra detta med hur det faktiskt ser ut i praktiken. 

Som tidigare nämnt var detta något vi själva eftersträvade att genomföra men i brist på 

respondenter var studien tvungen att revideras. Vårt förslag är att genom att tillämpa en 

fenomenografiskt inspirerad forskningsansats genomföra intervjuer med kvinnliga företagare 

för att se hur dessa har upplevt det politiska område som ligger bakom ämnesområdet 

kvinnors entreprenörskap. En annan aspekt som vi upplever vara intressant och som vi ger 

som förslag till vidare forskning är att genomföra en komparativ studie mellan exempelvis två 

länder. Denna studie är avgränsad till politiken i Sverige, det hade varit av intresse att 

genomföra en studie som omfattar en jämförelse mellan hur politiken för kvinnors 

entreprenörskap sett ut och utvecklats i andra länder, exempelvis i ett utvecklingsland i 

jämförelse med ett industriland.
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Bilagor  

Bilaga 1. Gemensamma teman och meningsbärande enheter utifrån utvalda dokument till den 

kvalitativa textanalysen  

 

 

Riksdagen, 2006: Aktiva satsningar för kvinnors företagande  

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella 

medel 

Stopplagar inom 

vårdsektorn som är 

en starkt 

kvinnodominerad 

sektor har hindrat 

privata sjukhus och 

vårdcentraler från att 

ta sig in på 

marknaden. 

Stopplagar har också 

hindrat kvinnor som 

efter mångårig 

tjänstgöring önskat 

att starta egen 

verksamhet inom 

denna bransch. Detta 

är ett exempel på hur 

kvinnors kompetens 

går förlorad och hur 

kvinnors 

karriärmöjligheter 

försvåras. 

  

Att ge utrymme för 

människors kreativitet 

och förbättra villkoren 

för företagare är att 

skapa förutsättningar 

för fler jobb och en god 

svensk välfärd. 

 

Kvinnor har ofta en 

hög ambition att välja 

både karriär och 

familj; samhället bör 

skapa ett klimat som 

uppmuntrar dessa 

ambitioner. 

Undersökningar visar 

att svenska kvinnor 

inte väljer bort barn 

för sin karriär. Många 

vill göra både och. 

Företagande på deltid 

bör därför underlättas. 

Det krävs 

kapitalsatsning 

för att motivera 

kvinnors 

entreprenörskap. 

Nödvändigt att se 

över alla de regler 

som hindrar att fler 

kvinnor startar 

företag. 

  

För att öka kvinnors 

kunskaper och därmed 

intresse för att starta 

egen verksamhet bör 

entreprenörskap och 

kunskaper om 

företagande finnas som 

en naturlig del av 

utbildningen inom 

grundskola, 

gymnasieprogram och 

inom 

högskoleutbildningar 

som i dag saknar detta. 

  

Kvinnor har ofta en 

hög ambition att välja 

både karriär och 

familj; samhället bör 

skapa ett klimat som 

uppmuntrar dessa 

ambitioner. 

Undersökningar visar 

att svenska kvinnor 

inte väljer bort barn 

för sin karriär. Många 

vill göra både och. 

Företagande på deltid 

bör därför underlättas. 

Brist på kapital - 

Ett startkapital är 

nödvändigt för att 

kunna starta eget 

som kvinna. År 

2005 lanserade 

Almi ett så kallat 

mini-lån. Sedan 

detta infördes har 

utlåningen till 

kvinnor ökat med 

10 procent. De 

medel som går 

till att öka 

företagandet i 



 

 

Sverige bör gå 

till liknande 

projekt. Även ett 

så kallat 

etableringskonto, 

där man kan 

spara ihop ett 

kapital skattefritt 

för framtida 

företagsstart 

borde vara 

möjligt. 

 

Även kvinnliga 

företagare drabbas 

av det stora antal 

regler som andra 

småföretagare ser 

som ett hinder för 

utveckling. Därför är 

det nödvändigt att se 

över alla de regler 

som hindrar att fler 

kvinnor startar 

företag. 

Socialförsäkringarna 

som de i dag ser ut 

hindrar också många 

kvinnor att våga 

satsa på eget. 

Många kvinnor inom 

vårdsektorn saknar 

kvinnliga förebilder vad 

avser företagare. Även 

så kallade 

företagslotsar/mentorer 

bör uppmuntras för att 

ge stöd till kvinnor som 

vill starta eget. 

  

 Skräddarsytt stöd 

till kvinnliga 

företagare. 

  Ökade krav på 

kunskaper om kvinnors 

företagande bör därför 

också ställas på de 

statliga företag som har 

i uppdrag att främja 

kvinnors företagande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, 2007: Vård med omsorg - möjligheter och 

hinder  

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella 

medel 

Relationen mellan det 

civila samhället och den 

offentliga sektorn kan 

ses som ett stegvis 

överlämnande av ansvar 

och uppgifter. 

Industrialisering, 

urbanisering, det gamla 

samhällets upplösning, 

kvinnofrigörelse och 

effektivare arbetsdelning 

har i förening med nya 

möjligheter till vård och 

behandling efter hand 

lett till att det offentliga 

åtagandet omfattat allt 

mer och dessutom 

alla.          

  

Det behövs också̊ 

särskild kunskap och 

utbildning för att 

leda företag som har 

bas i en 

medlemskrets eller 

inkluderar 

inkluderar 

kompletterande 

frivilliga insatser till 

det professionella 

arbetet. Särskilda 

utbildningar för 

entreprenörskap 

inom vård och 

omsorg utvecklas i 

olika former. 

Omsorgs- och 

entreprenörs- 

programmet i 

Grythyttan (Örebro 

universitet) och 

entreprenör- 

utbildningen i 

Leksand är två 

exempel. Ett annat 

är det program för 

ledarutveckling 

genom Ideell Arena. 

  

Bilden av en riktig 

företagare, i såväl 

offentliga som privata 

stödstrukturer inom och 

utanför de offentligt 

finansierade är 

fortfarande en medelålders 

etnisk svensk man, som 

driver ett pryltillverkande 

företag. 

För att kunna tillvarata en 

rätt till fritt val av såväl 

vård som vårdgivare är 

det nödvändigt att utbudet 

av vård präglas av 

mångfald som innebär att 

vården produceras i olika 

former och med olika 

vårdgivare.  

  

Ge stöd i form 

av olika 

generella och 

speciella 

bidrag för att 

främja 

företagandet. 



 

 

New public management 

är en av flera 

teoribildningar inom 

ramen för governance-

begreppet. Den går ut 

på att offentlig 

verksamhet kan 

effektiviseras om den 

utvecklas i mer 

marknadslika villkor. 

  

Man vill få fler att 

vilja driva företag 

inom vård och 

omsorg av intresse. 

Så kallade non-profit 

företag ska det vara 

där syftet inte skall 

vara vinstdrivande/ 

vinstgenerering. 

  

Resursbrist från 1970-

1990-talet när flera 

privata vårdare trädde 

fram. 1980 interna 

marknadsreformer som 

tillät privat vård. I början 

av 1990-talet inleddes en 

ny fas. Kärnverksamheter 

inom vård och omsorg 

började att läggas ut som 

entreprenader till privata 

utförare.          

  

 

Aktörerna konstaterar 

också att ett ofta 

politiskt uttalat mål är 

att låta medborgarna få 

ta del av ett varierat 

utbud av varor och 

tjänster där flera företag 

av olika storlek och med 

olika inriktning kan 

konkurrera. Ett sådant 

mål, menar aktörerna, 

går inte att uppnå med 

nuvarande tillämpning 

av lagen. 

 

Myndigheter skall 

säkerställa att alla 

som vill få 

affärskontakt (det 

vill säga driva egen 

verksamhet) inom 

vård och omsorg 

(offentlig sektor) 

skall vara lika för 

alla. 

  

Man vill förbättra 

villkoren för 

småföretagare vilket 

kommer öka mångfald 

inom branschen. 

  

 



 

 

Förutom att regler och 

paragrafer kanske skall 

ändras eller tas bort, 

krävs avsevärda insatser 

för att öka antalet 

livskraftiga nystartade 

företag inom sektorn 

vård och omsorg. 

 

Den stödstruktur som 

offentligt och privat 

byggdes under 1970- 

och 1980-talet var i hög 

grad inriktad på 

varuproduktion 

männens branscher. I 

mitten av 1990-talet 

tilltog visserligen 

tjänsteföretagandet, men 

verktygen för 

information och 

rådgivning har inte 

anpassats tillräckligt väl 

för att tillgodose vare 

sig tjänsteföretagens 

eller de 

företagsoerfarna 

kvinnornas behov. 

Nyföretagandet var 

tidigare bara något 

som män höll på med 

då dessa ansågs 

besitta högre 

kunskap gällande 

företagande vilka 

även fick bättre 

rådgivning och stöd. 

  

Det är också betydligt 

färre kvinnor än män som 

driver företag i Sverige. 

En viktig förklaring är att 

företagandet är lika 

könssegregerat som 

arbetsmarknaden i övrigt. 

Män återfinns inom 

branscher såsom bygg och 

tillverkning och kvinnor i 

branscher såsom vård, 

omsorg och detaljhandel. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regeringen, 2008(a): Direktiv om likabehandling av män och kvinnor som är egenföretagare  

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Införa särskilda 

åtgärder för att 

förhindra eller 

kompensera 

könsrelaterat 

missgynnande av 

personer av någondera 

könet på det 

område som omfattas 

av direktivet. En sådan 

bestämmelse saknas i 

direktiv 86/613. 

För att ta hänsyn 

till den särskilda 

situationen för 

egenföretagare 

erbjuds kvinnliga 

företagare, så vitt 

möjligt, 

alternativet att få 

en tillfällig 

ersättare i stället 

för ekonomisk 

ersättning. Syftet 

är att kvinnor som 

är egenföretagare 

ska kunna ta ut sin 

mammaledighet 

och samtidigt driva 

sitt företag med 

hjälp av ersättaren. 

  

Säkerställa 

tillämpningen av 

principen om lika 

möjligheter och 

likabehandling av 

kvinnor och män i frågor 

som rör anställning och 

yrke. 

  

Förslaget om att 

erbjuda kvinnor 

som är 

egenföretagare och 

medhjälpande 

makar tillgång till 

tjänster som 

tillhandahåller 

tillfällig ersättare 

under 

föräldraledighet 

kan få budgetära 

konsekvenser både 

vad avser 

finansiering av 

ersättaren och vad 

avser 

administration av 

system för 

ersättare. 

Det föreslås att 

villkoren för att bilda 

bolag mellan makar 

eller personer som 

likställs med makar 

inte ska vara mer 

restriktiva än de 

villkor som gäller för 

att bilda bolag mellan 

andra personer. 

  

  Jämställdhet mellan 

kvinnor och män är en 

av gemenskapens 

viktigaste uppgifter. 

  

 

Regeringen anser att 

det är viktigt att vidta 

åtgärder för att 

möjliggöra för både 

kvinnor och män att 

förena förvärvsarbete 

och familjeliv. 

 

I diskrimineringslagen 

förbjuds 

diskriminering som 

har samband med kön 

  Kommissionen anför att 

den ojämna fördelningen 

av ansvar för hem och 

familj och 

könsstereotyper är 

bidragande orsaker till 

att kvinnor inte har 

samma möjligheter som 

män att vara 

egenföretagare. 

 



 

 

i fråga om start eller 

bedrivande av 

näringsverksamhet. 

  

  

Regeringen, 2008(b): LOV att välja - Lag om Valfrihetssystem 

  

Lagar och 

regler 

Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Kvinnorna 

kommer kunna 

tillämpa lagen 

i större grad 

än män och 

den kommer 

fungera mer 

främjande på 

dem än på män 

då de kommer 

ha större 

fördelar av 

lagen än 

männen, 

tidigare 

normer har 

präglad 

männen och 

deras 

utveckling. 

  

Att främja kvinnors 

företagande inom 

vård och omsorg 

kräver insatser som 

ökar intresset för och 

kunskaper om 

entreprenörsskap. 

  

Valfrihetssystemen 

gynnar mångfald, fler kan 

starta företag inom de 

branscher de tidigare 

varit verksamma. Det vill 

säga fler kvinnor som 

varit anställda i den 

offentliga sektorn kan 

starta eget. 

 

Normer som råder och 

som skapar 

könssegregation på 

arbetsmarknaden, 

återfinns även inom den 

kvinnodominerade vård- 

och omsorgsbranschen. 

Stödet ska hjälpa ett 

företag, dvs. ett organ 

som bedriver någon 

form av ekonomisk 

aktivitet. Med begreppet 

ekonomisk aktivitet 

avses köp och 

försäljning av varor 

eller tjänster på en 

marknad. Detta innebär 

att även icke-

vinstdrivande företag 

eller ideella föreningar 

omfattas av 

statsstödsreglerna om 

de bedriver någon form. 

Övriga villkor av 

ekonomisk aktivitet, där 

det finns kommersiella 

konkurrenter. 

Egenföretagare 

omfattas av reglerna. 

  Man måste öka 

kunskapen för 

entreprenörskap 

överlag för att få fler 

kvinnor att vilja 

starta företag. Det 

räcker inte bara med 

främjande insatser 

utan det krävs mer 

kunskap.        

  

Rådande normer 

motverkar fortfarande 

utvecklingen av kvinnors 

entreprenörskap och den 

existerande 

könssegregationen som 

finns på marknaden. 

 

Företagande är betydligt 

vanligare bland män än 

kvinnor.  

Även stödinsatser 

riktade till dem som i 

dag är anställda och 

intresserade av att 

starta företag ska 

främjas, eftersom 

företagandet inom vård 

och omsorg stärker 

branschens 

konkurrenskraft, vilket 

är nödvändigt för att 

säkra sysselsättningen 



 

 

och tillväxten i 

framtiden. 

 

Tillväxtverket, 2011: Varför ska man främja kvinnors företagande? 

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella 

medel 

Företagandets 

institutionella ramverk 

är också påverkande. 

 

Det var först mot 

slutet av förra seklet 

som småföretagande 

och entreprenörskap 

på allvar kom upp på 

agendan – och då 

framförallt på grund 

av att den stagnerande 

ekonomin behövde 

förstärkas. 

 

Företagandet har av 

tradition en manlig 

prägling och det 

institutionella systemet 

som samhälle och 

organisationer byggt 

upp har och har haft 

mannen som 

utgångspunkt. 

 

Kvinnors företagande 

är inbäddat i de 

institutionella system 

som finns i samhället, i 

alla de organisationer, 

nätverk och 

regelsystem som finns 

i ett samhälle. 

Historiskt sett 

har kvinnor som 

grupp inte utsatts 

för dessa 

uppmaningar att 

starta eget och 

växa – de har i 

skydd av 

osynligheten fått 

driva de företag 

de själva valt att 

starta och 

bedriva i den 

storlek de själva 

valt. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Det är vi själva som format 

och formar bilderna av vad 

som är manligt och kvinnligt. 

Och det är också i ett sådant 

synsätt somgenusforskningen 

tar sitt avstamp det 

biologiska könet är skilt från 

det tillskrivna könet. 

 

Genus skapas i ett socialt 

samspel där de biologiska 

könen tillskrivs vissa 

egenskaper, egenskaper som 

sedan blir normen för hur de 

biologiska könen ska bete sig 

och vara.  

 

Kvinnors företagande på 

1980-talet var området 

mycket mindre accepterat. 

Det fanns inte ens något att 

acceptera kan man också 

uttrycka det.   

 

Företagande och kvinnor 

traditionellt och långt in i 

modern tid varit åtskilda som 

begrepp och i retoriken. 

 

Stor strukturell förändring 

när kvinnorna trädde in på 

arbetsmarknaden. Industrins 

behov av arbetskraft 1960 

innebar att fler kvinnor 

Mycket av stödet 

till Forskning 

och Utveckling 

klart gynnar och 

är avsett för 

producerande 

företag, inte för 

tjänste- och 

serviceföretag. 

 



 

 

började träda ut på 

marknaden för att fylla ut 

behovet av arbetskraft. För 

att uppmuntra kvinnors 

företagande byggdes 

barnomsorgen i offentlig regi 

ut. Kvinnor kunde bedriva 

förskolor/daghem i det 

offentligas regi. 

 

  

På en politisk nivå har 

EU-har haft en stor 

betydelse för kvinnors 

entreprenörskap sedan 

länge då det varit ett 

måste att 

uppmärksamma 

kvinnors situation när 

man diskuterar 

företagande och 

entreprenörskap, detta 

har inneburit att flera 

länder varit tvungna 

att ta denna aspekt i 

beaktande. 

  

  Under 1990-talet var att 

många studier av 

entreprenörskap faktiskt 

började ta med kön, som en 

variabel bland många andra. 

Detta sätt att se på kön har 

fått stark kritik av 

genusforskare eftersom det 

bara sätter in det biologiska 

könet som en bland många 

bestämningsfaktorer (som 

ålder, utbildning etc) och 

inte analyserar de 

underliggande strukturer där 

könsroller skapas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vinnova, 2011: Programmet forskning om kvinnors företagande 

 

Lagar och 

regler 

Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Flera projekt 

som genomförts 

för att främja 

kvinnors 

entreprenörskap 

handlar just om 

att kvinnors 

entreprenörskap 

är anslutet till 

politiska 

reformer och 

sociala 

trygghetssystem 

som både 

motiverar och 

motverkar 

kvinnors 

entreprenörskap. 

  

Universiteten utgör 

viktiga mekanismer för 

att främja kvinnors 

entreprenörskap och det 

är dessa som bidrar till 

att stärka utbildning och 

lärande om 

entreprenörskap. 

  

Det är kvinnorna som 

tar det större ansvaret 

för hemmet, det vill 

säga de ansvarar för de 

obetalda arbetet och 

föräldraledigheten, 

detta kan ha en stor 

inverkan till 

möjligheten att starta 

och utveckla företag. 

Ett sätt att lösa detta på 

skulle kunna vara 

genom att frigöra tid för 

kvinnorna, med hjälp av 

att öka männens 

reproduktiva arbete. 

  

Hinder som gör det 

svårare för kvinnor 

att starta, driva och 

utveckla egna 

företag. kvinnors 

möjligheter till 

offentlig finansiering 

och finansiering till 

deras företag 

överlag är mer 

begränsat än mäns.  

 

Kvinnors 

ansökningar i större 

omfattningar än 

mäns blir avvisade. 

  

  

Omfattningen av 

kvinnors 

företagande är 

nära kopplat till 

politiska 

reformer som 

reglerar sociala 

trygghetssystem 

och de 

verksamheter 

där kvinnor 

traditionellt 

arbetar, vård, 

omsorg, service 

et cetera. Mäns 

företagande 

tycks i betydligt 

högre grad vara 

beroende av 

ekonomiska 

konjunkturer och 

marknadsutveckl

ing. 

  

Samtidigt erbjuder 

universiteten stora 

möjligheter till 

utbildning och lärande, 

som kan användas för 

att förbättra 

förutsättningarna för 

kvinnor att starta, driva 

och utveckla företag. 

 

Generera ny 

forskningsbaserad 

kunskap som kan 

användas för att 

förbättra 

förutsättningarna för 

kvinnor att starta, driva 

och utveckla företag. 

Kvinnors företagande 

har uppvisat stora 

variationer i deras 

företagande och som 

människor, och de är 

således beroende av 

omgivningen och den 

allmänna situationen. 

 

Det konstateras att 

kvinnor sällan står i 

fokus i 

entreprenörskapsforskni

ngen och att 

forskningen om 

entreprenörskap i 

mycket liten 

utsträckning haft en 

genusaspekt. 

Kvinnor söker ett 

mindre 

finansieringsbelopp i 

förhållande till män, 

men att de även 

erhåller mindre.  

  

Det finns en skevhet 

till fördel för män 

när det kommer till 

fördelningen av 

kapital mellan 

könen. Detta trots att 

offentliga finansiärer 

har tydliga krav på 

jämställdhet samt en 

målsättning att satsa 

på kvinnors 

företagande. 



 

 

Många kvinnor 

väljer vanlig 

anställning för 

att trygga sin 

inkomst framför 

entreprenörskap. 

  

Det saknas kunskap om 

kvinnors företagande 

och att detta är en 

förutsättning för att man 

skall lyckas med att 

främja kvinnors 

entreprenörskap. 

  

  

Arbetsmarknaden som 

råder i dagens samhälle 

är starkt 

könssegregerad vilket 

således speglas i 

företagandet. 

Problemet ligger i 

långivaren då det 

finns för få kvinnliga 

långivare hävdar 

forskarna. 

  

  Det finns rådande 

skillnader mellan män 

och kvinnors 

företagande. Kvinnor i 

förhållande till män vid 

företagsstarten är både 

äldre men också högre 

utbildade och den 

främsta anledningen till 

varför kvinnor startar 

företag är möjligheten 

till flexiblare 

arbetstider, medan det 

för män snarare handlar 

om förväntan på en 

högre inkomst. 

  

  Långivaren utgörs i 

de allra flesta fallen 

av män som vid 

förhandlingar gör 

strängare 

bedömningar grad 

nekar kvinnor 

finansiella bidrag, 

detta i sin tur leder 

till att kvinnors 

entreprenörskap 

missgynnas. 

  



 

 

  Universiteten är ett 

område med tydlig 

könssegregering, till 

exempel finns det få 

kvinnor på höga 

befattningar. Samtidigt 

erbjuder universiteten 

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. 

  Kvinnors 

finansieringsansökni

ngar måste hanteras 

av andra kvinnor för 

att det ska stimulera 

kvinnors 

företagande. 

  

  Män är 

överrepresenterade i 

bland andra styrelser, 

coaching, rådgivare, 

samt blev existerande 

men också bland före 

detta entreprenörer. 

Kvinnorna å andra 

sidan är en majoritet 

bland inkubatorer och 

den administrativa 

personalen. 

  De regionala 

partnerskapen där 

finansiella resurser 

kanaliseras till 

projekt och 

branscher där 

kvinnor har svårt att 

göra sig gällande , 

till exempel skog och 

informationsteknolo

gi. 



 

 

  Den maskulina bilden av 

en entreprenör i en 

inkubator dominerar 

även på hemsidor. Inte 

på någon sida fann 

projektet en enda bild 

eller symbol av en 

kvinna som entreprenör. 

Bilderna på 

inkubatorernas 

hemsidor bekräftar 

föreställningen om 

entreprenörskap som 

något manligt. 

Kontentan är att det 

finns fog att fundera 

kring en utveckling av 

entreprenörskapsutbildn

ingar där även kvinnor 

inkluderas och att 

inkubatorerna skulle 

gynnas av en mer 

lyhördhet inför kvinnors 

affärsidéer. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esbri och Vinnova, 2011: Kvinnors företagande 

 

Lagar och 

regler 

Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Kvinnors 

företagande, 

eller brist på 

företagande, 

kan ses som ett 

svar på 

välfärdsstatens 

konstruktion 

snarare än som 

ett resultat av 

individuella 

företagaregensk

aper eller 

statliga 

stödåtgärder. 

 

Här har 

regleringen av 

företagen 

relaterad till 

den svenska 

modellen – 

skatter, sociala 

trygghetssystem 

och så vidare – 

spelat roll både 

för 

inträdesvillkore

n till 

marknaden och 

också inom 

vilka områden 

nya företag 

etableras.   

  

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. 

 

Det är viktigt att 

utöka kunskapen 

och på ett mer 

omfattande sätt 

marknadsföra 

sådana 

utbildningar som 

rör 

entreprenörskap 

då kartläggningar 

av 

universitetsutbildn

ingar som 

behandlar 

entreprenörskap 

än idag domineras 

av män, det är ett 

högre andel män 

Kvinnors företagande är ett 

ämne som har blivit förbisett 

och har i en mycket liten 

omfattning hamnat inom 

ramarna för 

entreprenörskapsforskningen.  

Konceptet och kunskapen om 

entreprenörskap och 

företagande är manligt präglat. 

 

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. 

 

Den riktiga entreprenören är en 

man och inte en kvinna. 

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. 

 

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. 

 

Trots att offentliga 

finansiärer har 

tydliga krav på 

jämställdhet vid 

fördelning av 

kapital, avslås 

kvinnliga 

entreprenörers 

finansieringsansökn

ingar i högre 

utsträckning än 

manliga 

entreprenörers 



 

 

än kvinnor som 

söker sig till dessa 

utbildningar och 

detsamma gäller 

lärare, 

kurslitteratur och 

gästlärare.  Detta 

förklarar man 

genom att påpeka 

bristande kunskap 

och medvetenhet 

angående dess 

utbildningar  hos 

kvinnor. 

 

finansieringsansökn

ingar: 53 procent 

avslag för kvinnor 

och 38 procent 

avslag för män. 

  



 

 

Den offentliga 

sektorn är en 

stor 

arbetsgivare för 

kvinnor varför 

en 

omstrukturering 

av denna skulle 

innebära 

enorma 

fördelar. 

 

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 

könsarbetsdelni

ngen 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 

Bristande kunskap 

angående 

entreprenörskap 

överlag är en 

bidragande faktor 

till att man 

förbiser kvinnors 

entreprenörskap. 

 

För att stärka 

kvinnors 

entreprenörskap 

måste man öka 

kunskapen för 

vilken 

samhällsnytta 

entreprenörskapet 

har. 

 

Det krävs en ökad 

kunskap 

beträffande hur de 

olika främjande 

insatserna för 

kvinnors 

entreprenörskap 

fungerar mer 

praktiskt för att 

uppnå en full 

effekt av olika 

satsningar. 

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. 

 

De bristande incitamenten för 

att främja kvinnors 

entreprenörskap ligger i de 

utformade mekanismer som är 

grundade på maskulina normer. 

 

Det måste finnas ett 

medvetande och större kunskap 

kring att det är de sociala arven 

och miljöerna som skapar den 

bild av män och kvinnor som 

omgivningen har. Vi behöver 

synliggöra de strukturella 

barriärer som idag finns och 

för att göra detta möjligt måste 

det ske en ständig evaluering 

och granskning detta för att 

således kunna ingripa och 

tillsätta de resurser och 

åtgärder som krävs. 

  

  

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. 

 

“Det är välkänt att 

kvinnor missgynnas 

när det kommer till 

att finna 

finansiering i form 

av lån och 

investering till sina 

företag men att även 

ett större problem 

är att när väl 

kvinnor beviljas lån 

och finner 

investerare för att 

starta, driva och 

utveckla företag får 

de i genomsnitt 

betala högre ränta 

för lånet än vad en 

man skulle gjort för 

motsvarande lån. 



 

 

stora inslag av 

egenskaper som 

tillskrivs 

kvinnor 

generellt är 

viktiga 

professionella 

kompetenser. 

 

 



 

 

 För att kvinnors 

företagande ska 

stimuleras måste 

kunskapen om de 

företag som har 

startats och som 

driver företag öka, 

samt under vilka 

förutsättning de 

verkar inom olika 

branscher och 

områden. 

  

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. 

Många av de förutfattade 

meningarna om att kvinnor inte 

vill åt det större kapitalet och 

det är precis dessa stereotypa 

uppträdanden om och kring 

genus och kapitalet som skapar 

och bildar den strukturella 

barriären. Det är de 

traditionella normerna som 

påverkar kvinnors 

entreprenörskap och för att 

dessa normer ska försvinna och 

för att kvinnors företagande ska 

ta mer plats, måste vi istället 

synliggöra de förebilder som 

finns och framhäva 

framgångsrika kvinnor som 

driver företag och som faktiskt 

har fått tillgång till det större 

kapitalet, blivit börsnoterade 

och som bidragit med 

förändring. 

  

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. 

  

    

  

Kvinnor i 

jämförelse med män 

i högre grad blir 

mer bedömda och 

utvärderade utifrån 

dessa utmärkande 

egenskaper av dem 

som bedömer deras 

företag. Det är 

dessa stereotyper 

som råder på 

arbetsmarknaden 

och det är dem som 

speglar bedömarens 

uppfattningar. 

 

 

 



 

 

SNS, 2012: Politiska argument för och emot konkurrensutsättning av välfärdstjänster  

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Vidare ger 

valfrihetsreformen 

större möjligheter 

särskilt för de många 

kvinnor som arbetar 

inom vård, omsorg 

och utbildning.

  

  

Konkurrens ger 

kvinnor ökade 

möjligheter till 

egenföretagande och 

möjlighet att välja 

mellan olika 

arbetsgivare.       

  

  

Synen på lönenivåer är 

sådant som haft en 

inverkan på kvinnors 

entreprenörskap. 

Kvinnodominerade 

arbeten och yrken som 

ofta finns inom den 

offentliga sektorn har 

betydligt lägre lön men 

också status i relation till 

mansdominerade 

arbeten. 

Bidrag till kvinnors 

företagande och 

lika rätt till bidrag 

är svårt att 

åstadkomma utan 

några konkreta 

åtgärder. 

De påtalar även att 

de redan genomförda 

reformerna (ökad 

valfrihet, 

etableringsfrihet 

inom primärvården, 

införande av 

barnomsorgspeng, 

omreglering av 

apoteksmarknaden 

och slopandet av den 

så kallade 

stopplagen) har 

öppnat upp nya 

möjligheter för 

företagande inom 

välfärdsområdet. 

Detta ger särskilt 

kvinnor ökade 

möjligheter till eget 

företagande och 

möjlighet att välja 

mellan fler 

arbetsgivare. En 

större mångfald av 

aktörer ger 

människor ökad 

valfrihet och driver 

på 

kvalitetsarbetet.        

            

  

Tillåta enskilda 

initiativ och eget 

företagande inom 

välfärdsområdet får 

fler kvinnor 

möjlighet att starta 

företag inom den 

bransch där de 

besitter högst 

kunskap. 

  

Mer jämställda 

arbetsvillkor och 

därigenom mer 

jämställda syner på 

lönenivåer kommer att 

uppnås genom att en 

avreglering av den 

offentliga sektorn som 

tidigare varit 

monopolistiskt präglad, 

de hävdar vidare att 

detta kommer att sätta 

press på löner och 

arbetsvillkor vilket 

kommer att gynna 

kvinnors 

entreprenörskap. 

Statsbidragsregler 

och andra 

förutsättningar 

måste ändras för 

att ge utrymme för 

enskilda alternativ 

och därmed för 

ökad jämställdhet 

mellan kvinnor och 

män. 

 

 



 

 

Könssegregerad 

arbetsmarknad 

missgynnar 

kvinnorna. Genom 

avreglering av det 

offentliga monopolet 

kommer fler kvinnor 

ges möjlighet att 

starta eget. Genom 

att tillåta enskilda 

initiativ och eget 

företagande inom 

välfärdsområdet får 

fler kvinnor 

möjlighet att starta 

företag, och fler får 

chansen att bidra till 

nya arbetsform. 

  

Genom att tillåta 

enskilda initiativ och 

eget företagande 

inom 

välfärdsområdet får 

fler kvinnor 

möjlighet att starta 

företag, och fler får 

chansen att bidra till 

ny arbetsform. 

  

  

Statsbidragsregler 

och andra 

förutsättningar 

måste ändras för att 

ge utrymme för 

enskilda alternativ 

och därmed för ökad 

jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

  

De hinder mot att 

starta eget som nu 

finns riktar sig i 

praktiken mot 

tusentals kvinnor i 

vårt land. Eget 

företagande inom 

vård, omsorg och 

utbildning där 

kvinnor dominerar, 

motarbetas i stället 

för att uppmuntras. 

Statsbidragsregler 

och andra 

förutsättningar 

måste ändras för att 

ge utrymme för 

enskilda alternativ 

och därmed för ökad 

jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

  

Politikerna är de 

ansvariga 

arbetsgivarna, deras 

ansvar är att se till 

att jämlikhet 

upprätthålls. Idag är 

det en 

könssegregerad 

    



 

 

arbetsmarknad där 

män är högre 

uppsatta hierarkiskt i 

det sociala systemet 

än kvinnor, detta 

måste politikerna se 

till att bryta. 

  

  

Regeringen, 2015: Kommitté direktiv: utveckling av innovations- och 

entreprenörskapsklimatet  

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Med såväl goda och 

förutsebara 

regelverk som 

effektiva insatser för 

att främja individers 

och företags 

förmåga och vilja till 

utveckling, tillväxt 

och innovation. 

  

Målet är ett 

dynamiskt klimat 

som uppmuntrar 

entreprenörskap, 

innovationer och 

företagsutveckling 

samt stöder och 

underlättar en 

nödvändig 

kontinuerlig 

utveckling som 

säkrar Sveriges 

konkurrenskraft. 

  

Analysera och lämna 

förslag på hur man kan 

förbättra möjligheterna 

att utveckla lösningar på 

samhällsutmaningar,  lika 

behandling. 

  

Allokeringen av 

resurserna i 

samhället skall vara 

väl avvägda och 

jämställda, dock 

påpekar de att 

utbudet av 

offentligfinansierat 

företagsstöd har 

kritiserats då det 

ansetts vara svårt 

att uppfatta hur 

kapitalstödet har 

fördelats och vilka 

som mottagit detta 

stöd. 

De grundläggande 

strukturerna i 

samhället behöver ge 

goda förutsättningar 

för viljan och 

förmågan att 

engagera sig och 

investera i 

verksamheter med 

stor potential, även 

om risken för 

misslyckanden kan 

vara stor.         

  

  

  Utredaren ska även 

särskilt redovisa hur 

förslagen påverkar 

jämställdheten mellan 

kvinnor och män i 

företagandet och 

arbetslivet. 

  

Samtidigt har det 

befintliga utbudet 

av 

offentligfinansierat 

företags- och 

innovationsstöd fått 

kritik för att vara 

svåröverskådligt 

och delvis 

överlappande. 



 

 

Bidra till en 

samhällsekonomiskt 

väl avvägd nivå på 

risk och avkastning, 

för att underlätta en 

effektiv allokering av 

resurserna i 

ekonomin.

             

        

  

     

Regelverken behöver 

kontinuerligt ses 

över och de 

näringspolitiska 

redskapen prövas 

och anpassas efter 

nya behov. 

  

     

På grund av att 

näringslivet ständigt 

förändras, vilket 

återspeglas i den 

ökade andelen 

kvinnor på 

arbetsmarknaden 

sätts även krav på 

befintliga regelverk. 

Befintliga regelverk 

måste ses över och 

anpassas så att de 

bidrar till ett främjat 

företagsklimat. 

   

Omvärlden och 

näringslivet 

förändras konstant. 

Det ställer krav på 

politiken; det måste 

finnas förutsägbara 

villkor, men 

samtidigt en 

beredskap och 

förmåga att anpassa 

såväl ramverk som 

stödstrukturer 

kontinuerligt efter 

näringslivets och 

   



 

 

samhällets skiftande 

behov. 

 

Tillväxtverket, 2015: 25 år med kvinnors företagande 

 

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap  

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella 

medel 

År 1980 stiftades en lag 

mot könsdiskriminering 

i arbetslivet (I de 

särskilda sats ningar för 

en jämställd 

arbetsmarknad som 

regeringen gjorde 

2008/2009 fanns ett 

särskilt anslag till de 

kommuner som ville 

införa valfrihet och 

kundval i omsorgen. 

Andra inslag som 

kopplar ihop 

företagande med 

jämställdhet anfördes 

för vården genom att 

patienter gavs möjlighet 

att välja vårdgivare, 

också privata sådana. 

Införandet av mångfald 

inom hälso-och sjukvård 

skulle åstadkommas 

bland annat genom stöd 

till anställda att starta 

eget genom 

avknoppning. Eftersom 

kvinnor dominerade 

bland de anställda 

förväntades många nya 

företag startas som var 

ägda och drivna av 

kvinnor. I samma 

beslutspaket återfanns 

också 100 miljoner per 

år till att främja 

Man vill sprida 

information och öka 

kunskapen. 

 

Men den försvagning 

av kunskaper och 

insikter om genus vi 

nu ser riskerar bli 

större som en följd av 

att ansvaret för 

företagsfrämjande, 

inklusive det som 

avser kvinnor. 

 

Företagsutvecklingen 

betonas mer än 

kvinnors villkor som 

företagare. 

Under en lång tid var 

kvinnors företagande 

osynligt och betydelsen 

av att kvinnor startar, 

leder, driver och 

utvecklar företag 

betrakta des som 

marginell. 

 

Utformningen av 

välfärdsstaten 

(regleringen) av den 

offentligt styrda 

verksamheten har skjutit 

undan många kvinnliga 

företagare, i takt med 

privatisering har fler 

kvinnor kunnat träda in 

i egenföretagandet inom 

sitt kompetensområde. 

Ta del av stöd i 

form av bidrag, 

förmånliga lån, 

offentligt 

subventionerad 

arbetskraft, 

subventioner av 

andra slag och 

stöd. 

 

Möjlighet att 

förmedla starta 

eget-bidrag på 

särskilt goda 

villkor för 

kvinnor. Även 

andra lokalt 

baserade 

organisationer, 

som 

resurscentra för 

kvinnor. 



 

 

kvinnors företagande 

under 2007–2009.  

  



 

 

Privatiseringen har inte 

inneburit en privatiserin 

i sin fulla mening. De 

skattefinansierade 

verksamheter som 

privatiserats är inte helt 

privata eftersom det 

fortfarande är det 

offentliga som ansvarar 

för helheten. 

              Synen på kvinnor som 

företagare var att de 

var undantaget, 

undantaget som bekräf 

tade regeln – att 

företagaren är en man. 

  

 

Under senare år har 

satsningar på främjande 

av företagande 

motiverats med 

jämställdhetsargument 

– och tvärtom – 

jämställdhet sägs kräva 

satsningar på kvinnors 

företagande. Den 

politik/stöd som tidigare 

funnits och betraktats 

som könsneutrala har 

inte alls varit det utan 

just fokuserat på män. 

  

 

  

Företagande har en 

manlig könsstämpel. Ett 

bevis på det är att talar 

vi om kvinnor som är 

företagare måste vi 

lägga till just det – 

kvinnor som företagare, 

företa garkvinnor, 

kvinnliga företagare 

eller företagerskor – 

men talar vi om män 

som är företagare så 

räcker det med att säga 

företagare. 

  

 



 

 

Vill vi återigen peka på 

historien och konstatera 

att det inte är länge 

sedan kvinnors 

rättigheter inte fanns 

överhuvudtaget. 

 

Den främjande 

politiken/främjande 

åtgärderna har varit 

tidsbestämda vilket lett 

till att de varit 

kortsiktiga. 

                 
  

Det finns systematiska 

skillnader mellan 

kvinnors och mäns 

position och situation. 

Det systematiska 

motiverar att det kan 

beskrivas som ett 

maktsystem. 

Uttrycksformerna 

varierar över tid, rum, 

yrken med mera men 

variationerna sker på 

två genomgående teman 

– segregering 

och hierarkisering. 

 

Detta har dock inte lett 

till brist på intresserade. 

När det annonserades 

att 100 

miljoner kr/år skulle 

tillsättas för att främja 

kvinnors företagande 

blev ansvariga så ned 

ringda av intresserade – 

män såväl som kvinnor 

– att en erfaren 

främjare syrligt 

konstaterade: Det 

verkar plötsligt finnas 

100 miljoner skäl att 

vara intresserad av 

kvinnors företagande. 

 

  

En mycket tydlig 

förändring är också att 

kvinnors företagande 

har gått från att vara 

negligerat i 

stödsystemen till att få 

speciella satsningar. 

Ingen genomgripande 

förändring av övriga 

delar av stödsystemen 

har skett och andelen av 

budgeten för 

företagsstöd specifikt 

för kvinnor är fortsatt 

liten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riksdagen, 2016: Kvinnors företagande motion 2016/17:2879  

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap 

Attityd- och 

strukturförändringar 

Finansiella medel 

Näringslivet har en 

skyldighet att visa 

en tydlig ambition 

när det gäller 

jämställdhet och 

bör därför arbeta 

med nödvändiga 

och mätbara 

målsättningar för 

att öka kvinnors 

företagande. 

  

Förutom stöd med 

finansiellt kapital så är 

det även nödvändigt att 

kvinnor bistås med 

kunskap om 

entreprenörskap och 

företagande samt att de 

stöttas i att delta i 

nätverk, mentorskap 

och affärsrelationer. 

Mot bakgrund av detta 

bör våra myndigheter 

arbeta aktivare med 

entreprenörskapsspår, 

inte minst med ett 

särskilt fokus på 

nyanlända kvinnor.    

  

Bilden av vår 

arbetsmarknad visar på 

att offentlig sektor, där 

många kvinnor har sin 

sysselsättning och 

inkomst, har strukturer 

som begränsar och 

låser inne kvinnor i 

anställningar utifrån 

normer och begränsade 

valmöjligheter.   

  

Den förra 

alliansregeringen 

satsade mellan 

2007 och 2014 

100 miljoner 

kronor per år på 

åtgärder för att 

öka kvinnors 

företagande. Men 

mer behöver 

göras. Vi behöver 

självklart satsa 

resurser på att få 

fler kvinnor att 

starta nya företag. 

 

Det är också viktigt 

att vi stödjer och 

underlättar för de 

kvinnor som redan 

driver företag och 

som har potential 

att växa. men också 

sänka risken som 

förknippas med att 

vara 

egenföretagare 

genom att fortsätta 

reformeringen av 

trygghetssystemen. 

  

Därför är det viktigt att 

fortsatt på hemmaplan 

ta tillvara på kunskapen 

som finns och utveckla 

den för att kunna sälja 

vår kunskap till andra 

länder. Att ta tillvara på 

idéer och kunskaper 

som omsätts i praktiken 

inom den sektor som 

domineras av kvinnor 

ger utveckling och 

möjlighet till att sälja 

kunskap. Såväl 

lösningar för förskolan 

som äldreboenden, 

hemtjänst ska kunna 

erbjudas på olika sätt 

för att utveckla kvinnors 

företag inom offentlig 

sektor. 

  

 

  

Det finns samtidigt 

en skillnad när det 

kommer till 

finansinstitutens 

attityder till 

kvinnligt 

respektive manligt 

företagande vid 

beviljande av lån. 

 

Finansinstitut 

bedömer kvinnliga 

företagare som 

försiktigare medan 

männen upplevs 

som modiga och 

drivande. 

  

  

 

  



 

 

Regeringen, 2016: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet 

  

Lagar och regler Utbildning och 

kunskap  

Attityd- och 

strukturförändringa

r 

Finansiella medel 

Utveckla innovations- 

och 

entreprenörskapsklimate

t. 

  

Män driver fler 

företag överlag 

varför dessa 

förändringar 

kommer 

påverka män i 

större grad än 

kvinnor. 

  

  

Ett samhälles 

institutioner – 

formella som lagar 

och regelverk men 

också informella som 

normer och 

traditioner – styr 

förutsättningarna för 

entreprenörskap, 

innovation och 

ekonomisk utveckling. 

Vikten av att främja 

entreprenörskapsklimat

et men på ett plan som 

gäller för både män och 

kvinnor. De menar att 

det krävs 

kapitalsatsning för att 

främja systemen på en 

mer generell nivå. 

Förbättra 

främjandesystemen på 

en generell nivå. 

  

Dessa insatser 

syftar inte till 

att främja 

kvinnors 

entreprenörska

p utan 

entreprenörska

p på en 

generell nivå. 

De mer generella 

incitamenten som 

påverkar 

entreprenörskap och 

innovation är 

avhängiga hur 

institutioner – lagar, 

regelverk och normer, 

dvs. ramvillkoren – är 

utformade och i 

vilken mån de 

uppmuntrar eller 

hämmar 

experimenterande och 

riskfyllda åtaganden. 

 

 

Sätre och Tyrkkö, 2016: Kvinnors företagande: Politiska satsningar och lokala erfarenheter 

 

Lagar och regler Utbildning och kunskap  Attityd- och 

strukturförändring

ar 

Finansiella 

medel 

Det har framgått att 

många kvinnor 

upplevt ett ointresse 

från politikers håll. 

Vikten av rådgivning kan 

öka kunskapen hos kvinnor 

och därigenom motivera 

till entreprenörskap. 

Kunskapen om kvinnors 

entreprenörskap saknas i 

rådgivningsorganisationer

na vilket får negativa 

effekter på tillskapandet av 

Kvinnors 

entreprenörskap har 

förändrat det 

traditionella 

könsmönstret på 

arbetsmarknaden, 

genom att det 

generellt finns fler 

kvinnor ute i 

Män i större 

grad 

favoriseras i 

många 

institutionella 

sammanhang, 

däribland 

banker och 

andra 



 

 

kvinnliga företagare. arbetslivet än 

tidigare men att 

denna 

könsuppdelning 

fortfarande existerar 

när det kommer till 

företagande. De 

menar att trots att 

det finns flera 

kvinnor på 

arbetsmarknaden 

idag än vad det gjort 

tidigare så är 

kvinnors 

entreprenörskap 

fortfarande 

underrepresenterat. 

institutioner 

som har till 

uppgift att 

stödja 

företagande 

vilket i sin tur 

får en negativ 

inverkan på 

kvinnors 

möjligheter till 

extern finansiell 

hjälp. 

Politiken har inte 

anpassats till 

pågående 

förändringar, vilket 

skulle behövas för att 

undvika en backlash 

när det gäller lika 

möjligheter för män 

och kvinnor. 

En ökning av kvinnliga 

företagare skulle uppnås 

genom att öka antalet 

kvinnliga rådgivare. 

Kvinnors 

företagande har 

förändrat 

traditionella 

könsmönster på 

arbetsmarknaden 

men inom 

företagandet 

(åter)skapas 

könsuppdelningen 

genom 

differentiering enligt 

t.ex. bransch och 

företagsstorlek. 

Det finns en 

föreställning 

om att män 

favoriseras i 

vissa 

institutionella 

sammanhang, 

såsom på 

banker och hos 

rådgivare, 

d.v.s. hos 

institutioner 

som har som 

uppgift att 

stödja 

företagandet. 

Den förändrade 

regleringen av den 

offentliga sektorn och 

det svenska 

välfärdssystemet har 

inte endast haft 

positiva effekter på 

kvinnors 

entreprenörskap. 

Många kvinnor som 

varit anställda inom 

den offentliga sektorn 

till följd av denna 

regleringsförändringh

ar blivit av med sina 

Kvinnliga affärsrådgivare 

är ett exempel på en 

verksamhet som enligt 

utvärderingarna visar 

positiva effekter för 

tillskapandet av fler 

kvinnliga företagare. 

Det framgår att 

kvinnor som startar 

företag bryter mot de 

existerande 

normerna som 

hävdar att 

entreprenörskap är 

manligt präglat, men 

de satsningar och 

reformer som haft 

störst inverkan på 

kvinnors 

entreprenörskap 

uppkommit som 

effekter av 

Kvinnor blir 

annorlunda 

behandlade än 

män när det 

kommer till 

extern 

finansiering för 

att starta, driva 

och utveckla 

företag.  Kvinn

or beviljas inte 

lån och 

liknande för att 

återuppbygga 

och utveckla 



 

 

arbeten och på grund 

av detta valt 

entreprenörskap i en 

bransch där de 

egentligen skulle velat 

fortsätta som 

anställda. 

omstruktureringen 

av den offentliga 

sektorn och att detta 

i sin tur lett till att 

fler kvinnor startat 

företag inom 

branschen vård och 

omsorg. 

sina företag i 

lika hög 

utsträckning 

som större 

företag som 

drivs av män. 

Flera av dessa som 

kommer från offentlig 

sektor har drabbats av 

nedskärningarna där 

och startat företag 

som en utväg fast de 

egentligen helst velat 

fortsätta som 

anställda. 

  Genom att 

satsningar gjorts 

inom denna bransch 

och genom att fler 

kvinnor startat 

företag inom 

branschen vård och 

omsorg har man 

istället stärkt 

könssegregeringen 

då satsningarna 

gjorts inom den 

bransch som sedan 

tidigare varit 

kvinnodominerad. 

De inte får låna 

pengar för att 

komma på 

fötter igen, 

något som de 

upplever att 

större företag 

kan få, och de 

har inte fått 

tillgång till 

bidrag och stöd 

som större 

företag har fått 

ta del av. 

Många kvinnor har till 

följd av 

nedskärningarna i den 

offentliga sektorn som 

uppstått som ett 

resultat av 

lagändringen tvingats 

in i egenföretagandet 

för att kompensera 

förlorad anställning, 

trots att de helst skulle 

velat fortsätta arbeta 

som anställda. 

  Kvinnorna som 

startar eget bryter 

mot företagandets 

manliga norm, men 

satsningen på nya 

företagare inom vård 

och omsorg leder 

samtidigt till att 

könsmönstren 

vidmakthålls. 

Kvinnor har 

generellt sett ett 

större behov av 

extern finansiell 

hjälp när det 

kommer till att 

starta, driva 

och utveckla 

företag. 

Kvinnor har 

inte samma 

tillgång till 

startkapital och 

eget sparande 

som män har 

vilket leder till 

att satsningar 

som görs i syfte 

att främja 

kvinnors 

entreprenörska

p skall vara 

riktade på att 

förbättra 

kvinnors villkor 



 

 

och 

förutsättningar 

till finansiellt 

stöd. 

 

Tillväxtanalys, 2016: Främja kvinnors företagande - utvärdering av affärsutveckling för 

aktiva företag 
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I ett svenskt 

sammanhang 

har det noterats 

att de tidigare 

reglerna för de 

regionala 

företagsstöden 

exkluderade 

branscher där 

många kvinnor 

driver företag. 

Företagsfrämjande 

insatser för kvinnor 

pekade på att de med 

ansvarspositioner i 

främjandesystemet 

behövde få stärkta 

kunskaper om 

kvinnors 

företagande. 

Andelen kvinnor som 

driver företag är 

fortfarande liten. 

Kvinnors möjligheter till 

offentlig finansiering och 

finansiering till deras 

företag överlag är mer 

begränsat än mäns. De 

påstår att kvinnors 

ansökningar i större 

omfattningar än mäns 

blir avvisade. 

    Finansiärens bild av 

män och kvinnor som 

företagare som inverkar 

på den subjektiva 

bedömningen vid 

långivning och att det är 

densamma som gör det 

svårare för kvinnor att 

finna finansiering än för 

män. 

   Det finns skillnader i hur 

män och kvinnor 

beskrivs som företagare, 

vilket inverkar på den 

subjektiva bedömningen 

av vilka företag som får 

ta del av olika 

finansieringsinsatser. 

   Det handlar om 

finansiärens bild av män 

och kvinnor som 

företagare som inverkar 

på den subjektiva 

bedömningen vid 



 

 

långivning och att det är 

densamma som gör det 

svårare för kvinnor att 

finna finansiering än för 

män. 

 

Tillväxtverket, 2017: Slutrapport för att främja kvinnors företagande 2011 – 2014 
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Med 2011 års 

regeringsbeslut 

kom även 

uppdraget att ta 

fram en strategi för 

lika villkor i 

företagsfrämjandet

, vilket bland annat 

ledde till ett tydligt 

strukturförändrand

e fokus i 

genomförandet.  

  

  

Förutsättningarna för 

företagande är idag 

inte likvärdiga för 

kvinnor och män som 

vill starta, driva och 

utveckla företag. 

  

Alla företagargrupper, 

oavsett kön, ålder och 

bakgrund, ska ha 

samma möjligheter att 

starta, leda och 

utveckla företag. På så 

sätt skapar vi 

förutsättningar för att 

ta vara på all den 

företagsamhet och 

innovationskraft som 

finns i Sverige. En 

mångfald av företagare 

och företag inom en 

bredd av branscher – 

det är utgångspunkten. 

  

Alla ska kunna ta 

del av resurser 

inom rådgivning, 

affärsutveckling, 

kluster- och 

inkubatorverksamh

et samt finansiering 

på likvärdiga 

villkor. Dessutom 

ska företagsstöd 

och andra former 

av finansiering vara 

utformade och 

tillgängliga så att 

företag inom alla 

branscher, oavsett 

företagsstorlek och 

företagsform, kan ta 

del av stöd. 

Företagsfrämjande 

aktörer och 

myndigheter ta 

fram en nationell 

strategi för hur 

kvinnor och män 

kan ta del av 

företagsfrämjande 

insatser på lika 

villkor. 

  

Göra nytta nu genom 

att göra 

affärsutvecklingsinsatse

r mer tillgängliga för 

kvinnor som vill 

utveckla sina företag, 

starta företag eller 

utveckla en idé. 

  

Men studier visar att 

kvinnor möter fler 

hinder i form av 

attityder och stereotypa 

föreställningar om 

kvinnor och män, och 

om olika branscher och 

deras framtids- och 

tillväxtpotential. Dessa 

omedvetna 

föreställningar under 

ytan påverkar de 

värderingar och 

bedömningar som görs 

i samband med 

finansiering och 

rådgivning till företag 

 



 

 

som drivs av kvinnor 

och män.        

  

  

 Öka kunskapen, 

utveckla och dela 

kunskap med varandra, 

utöka nätverk, inspirera 

och motivera. 

  

Inom 

företagsfrämjandet att 

det inte råder lika 

villkor för kvinnor och 

män som vill starta, 

leda och utveckla 

företag. 

Jämställdhetsintegrerin

g som strategi och de 

verktyg som står till 

buds har inte fått fäste 

inom det offentligt 

finansierade 

företagfrämjandet. 

 

 Arbete med att främja 

kvinnors företagade 

har bidragit till att 

kvinnors företagande 

har blivit mer synligt, 

inte minst genom 

ambassadörernas 

insatser, och att 

kvinnors företagande 

har professionaliserats 

och 

normaliserats.               

  

  

Det är ett strukturellt 

förändringsarbete som 

krävs för att möjliggöra 

kvinnors och mäns 

företagande på lika 

villkor på lång sikt. 

Genom arbete med 

förebilder och nätverk 

som bärande delar 

förstärks arbetet med 

att skapa ett 

företagsfrämjande på 

lika villkor och fler 

kvinnor som driver, 

utvecklar och leder 

företag. 

 



 

 

  Bristande kunskaper 

om genus och 

jämställdhet är en 

svårighet i designen av 

insatser som riktar sig 

till företag, vilket 

missgynnar företag som 

drivs av kvinnor. 

Stereotypa 

föreställningar om vad 

kvinnor vill ha och 

behöver för att starta, 

leda och utveckla 

företag tenderar att 

leda till insatser med 

innehåll, 

kommunikation med 

mera, som alls inte 

möter företagarnas 

faktiska behov. Goda 

kunskaper om genus är 

därmed en 

framgångsfaktor i alla 

delar i kedjan inom 

företagsfrämjandet. 

Detta bekräftas även i 

slututvärderingen. Även 

på policynivå är det 

viktigt med en analys 

och diskussion om vilka 

perspektiv som 

formuleras för att 

främja kvinnors 

företagande. 

 

Genom att ställa krav 

på kunskap, ledarskap, 

styrning med tydliga 

mål och könsuppdelad 

uppföljning av 

insatserna skapas 

förutsättningar på sikt 

för företagande på lika 

villkor. 

Kvinnor tenderar än 

idag att möta hinder i 

form av attityder och 

stereotypa 

föreställningar. 

 

De hävdar att krav på 

kunskap om kvinnors 

entreprenörskap 

således måste ställas på 

ledning och styrning för 

att uppnå företagande 

på lika villkor. 

 

Åtgärder som har ett 

strukturförändrande 

fokus och som syftar till 

att utveckla ordinarie 

företagsfrämjande 

verksamhet så att 

likvärdiga villkor 

erbjuds till alla 

företagare oavsett kön, 

etnisk bakgrund och 

ålder. 

 

 

 

 

 


