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Sammanfattning 
Att starta, äga och driva företag har så här långt varit en typiskt manlig sysselsättning. 
Tre gånger så många företag drivs av män som av kvinnor, även om det finns vissa 
regionala skillnader1. Den jämförelsevis låga andelen kvinnor som driver företag 
rymmer en utvecklingspotential, eftersom ökningen av egenföretagare kan förväntas 
vara större bland kvinnor än hos män.  
 
Stiftelsen Minerva genomför en förstudie om företagsrådgivning i Dalarnas län, för att 
undersöka vilka genus- och jämställdhetskunskaper som finns hos de aktörer som möter 
företagare och blivande företagare i sitt dagliga arbete. Förstudien får stöd av 
Landsbygdsprogrammet och har därmed sin grund i en positiv attityd till ökat 
företagande på landsbygden. 
 
I förstudien har en kartläggning av företagsrådgivare i Dalarna gjorts. Åtta 
företagsrådgivare har intervjuats och en enkät har gått ut till 50 företagsrådgivare med 
frågor om bland annat arbetssätt, inställning till särskilda insatser för kvinnliga 
företagare och deras kunskaper om genus och jämställdhet. Även sex kvinnliga 
företagsrådgivare har intervjuats om sin syn på företagsrådgivning.  
 
En kartläggning av företagsrådgivare i Dalarna visar att uppskattningsvis 111 
verksamheter på olika sätt arbetar med rådgivning i länet. Det är en stor grupp aktörer 
som kommer i kontakt med kvinnliga företagare, och som har ett visst inflytande över 
företagsklimat och näringslivsutveckling i länet. Företagsrådgivarnas kunskaper, 
förhållningssätt, arbetssätt och attityder spelar en roll när det gäller att bana väg för 
kvinnor som vill bli företagare.  
 
Resultaten från förstudien visar bland annat att en majoritet av företagsrådgivarna 
använder samma tillvägagångssätt för kvinnor och män som söker rådgivning, trots att 
de har uppmärksammat väsentliga och generella skillnader mellan kvinnors och mäns 
behov vid företagsrådgivning. En majoritet av företagsrådgivarna arbetar inte aktivt för 
att stötta fler kvinnor att starta företag, då de anser att det ska vara samma insatser för 
kvinnor och män. Resultatet visar också att företagsrådgivarnas kunskaper i genus och 
jämställdhet kommer av egen erfarenhet, vilket medför stora kunskapsluckor. En 
relativt stor del av rådgivarna arbetar dock aktivt för att stötta kvinnors företagande och 
det finns ett relativt stort intresse för material kring företagande ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv. Intervjuerna med kvinnliga företagare visar att det är positivt 
att träffa både en kvinnlig och en manlig rådgivare vid affärs- och företagsrådivning. 
Resultatet visar också att två av sex kvinnor upplever att deras kön någon gång under 
företagsrådgivningen varit till deras nackdel. En majoritet av de intervjuade företagarna 
anser att det är viktigt och bra om företagsrådgivare har kunskap om villkor och 
förutsättningar för kvinnliga företagare.  
 
Kompetens och tillväxt är en förutsättning för hållbar utveckling i Dalarna. Det kan ske 
bland annat genom att kvinnor och män driver fler framgångsrika företag. Här spelar 
företagsrådgivningen en stor roll, varpå det är viktigt att integrera genus- och 
jämställdhetskunskap i företags- och affärsrådgivning.  

                                                 
1 År 2007 publicerade Svenskt Näringsliv en undersökning som redovisar dessa resultat. Rapporten heter 
Om 80 år är kvinnorna ikapp männen och finns tillgänglig på Svenskt Näringslivs hemsida; 
www.svensktnaringsliv.se 
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1 Inledning  
I Sverige har vi ett av västvärldens mest mansdominerade företagande, trots att kvinnor 
arbetar i nästan samma utsträckning som män. Att starta, äga och driva företag har så 
här långt varit en typiskt manlig sysselsättning. Tre gånger så många företag drivs av 
män som av kvinnor, även om det finns vissa regionala skillnader2. Det 
mansdominerade företagandet är inget unikt för Sverige, men tyvärr har vi 
internationellt sett inga siffror att vara stolta över. Endast Malta och Irland redovisar ett 
mer mansdominerat företagande, (Var finns jämställd företagsamhet, 2008).  
 
Den jämförelsevis låga andelen kvinnor som driver företag rymmer en 
utvecklingspotential, eftersom ökningen av egenföretagare kan förväntas vara större 
bland kvinnor än hos män. På vilket sätt skulle fler kvinnliga företagare kunna gynna 
samhället och näringslivet? På senare år har egenföretagandet lanserats som ett sätt att 
minska arbetslöshet. Egenföretagandet har även fått en betydande roll när det gäller 
länens regionalpolitik och regionala utveckling, (Hård, U., Sundin, E. & Tillmar, M., 
2007). Fler kvinnor som ägnar sig åt företagsamhet kan bidra till ekonomisk tillväxt, 
ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen. En annan positiv aspekt av kvinnors 
företagande handlar om ökad jämställdhet. Det finns en stark koppling mellan 
könssegregeringen på arbetsmarknaden och ojämställdhet. Könssegregeringen, det vill 
säga att kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter och även är uppdelade hierarkiskt, 
omfattar också företagare. Jämställdhet handlar bland annat om att kvinnor och män ska 
ha lika stora möjligheter att bli företagare och entreprenörer.  
 
Sammanhangen är dock inte enkla när kvinnors företagande diskuteras, utan det är svårt 
att påvisa att fler kvinnliga företagare skulle resultera i alla de gynnsamma effekterna 
ovan; det vill säga ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen, jämställdhet etc.  De flesta 
praktiker och teoretiker verkar dock vara överens om att det är gynnsamt för samhället 
och dess medborgare om fler kvinnor startar och driver företag.  
 
Anledningarna till att kvinnor är mindre benägna att bli företagare kan sägas vara 
många. Enligt vissa förklaringar läggs, mer eller mindre, ansvaret för denna verklighet 
på kvinnorna då de inte anses ”ha vad som krävs”. Detta är varken rätt eller rättvist, 
utan handlar snarare om att mäns historia som yrkesarbetande och företagare är längre 
och att kvinnor har blivit tvungna att anpassa sig till en manlig norm. Faktum är 
dessvärre att kvinnors företagande ofta sker på villkor som vare sig är villkorsmässigt 
eller ekonomiskt eftersträvansvärda, (Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – 
fakta och fönster, 2008). En annan viktig orsak till att relativt få kvinnor startar företag 
är den omfattande offentliga sektorn, som har blivit många kvinnors arbetsplas. 
Intresset för att starta och driva företag är jämförelsevis lägre inom den offentliga 
sektorn, än i den privata, (Dahlman, C., 2004).  
 
Det är viktigt att uppmärksamma att kvinnor och män i princip finns på olika 
arbetsmarknader, vilket i hög grad även gäller företagare. De vanligaste branscherna 
bland kvinnor som driver företag är ”handel”, ”uthyrning och företagstjänster”, 
”renhållning, rekreation, kultur, sport och annan service”. Kvinnor är också 
överrepresenterade när det handlar om att driva företag inom ”hälso- och sjukvård”. 

                                                 
2 År 2007 publicerade Svenskt Näringsliv en undersökning som redovisar dessa resultat. Rapporten heter 
Om 80 år är kvinnorna ikapp männen och finns tillgänglig på Svenskt Näringslivs hemsida.  
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Män dominerar företagandet inom ”bygg”, ”tillverkning” samt ”transport och 
kommunikation”.  De flesta företagare driver verksamhet inom arbetsområden där de 
tidigare arbetat. Eftersom många kvinnor är knutna till den offentliga sektorn påverkar 
givetvis detta deras möjligheter att bli företagare.  
 
När typiska kvinnobranscher ställs mot motsvarande manliga branscher visar det sig att 
kvinnliga områden generellt är lägre värderade i samhället.  Det vill säga att yrkena är 
sämre betalda och har lägre status, (Gonäs, L. red., 2005). Den så kallade 
könssegregerade arbetsmarknaden får konsekvenser för kvinnors företagande, eftersom 
de kvinnliga branscherna är mindre lönsamma och oftare högriskbranscher.  
Könsuppdelningen på arbetsmarknaden kan i sin tur härröras till den så kallade 
genusordningen eller genussystemet. Genusordningen kan beskrivas som ett 
maktsystem med kön som bas. Det utmärks av både hierarki och segregering. Kort och 
förenklat ser vi genusordningens uttryck i det faktum att män är överrepresenterade på 
ledande positioner i samhället och att kvinnor och män har olika sysselsättning. 
Förekomsten av genusordningen innebär att kvinnor och män inte har samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden3.  

1.1 Förstudie om företagsrådgivning och genus 
Stiftelsen Minerva genomför en förstudie om företagsrådgivning i Dalarnas län, för att 
undersöka vilka genus- och jämställdhetskunskaper som finns hos de aktörer som möter 
företagare och blivande företagare i sitt dagliga arbete. Förstudien får stöd av 
Landsbygdsprogrammet och har därmed sin grund i en positiv attityd till ökat 
företagande på landsbygden. Rådgivningen är en mötessituation där idéer, 
verksamhetsplaner och finansiering både bollas och sållas. Länets företagsrådgivning 
har därför en viktig funktion när det handlar om hur utvecklingen i Dalarnas företagsliv 
kommer att se ut framöver. Enligt EU:s stadgar betraktas hela Dalarna som landsbygd.  
 
 
2 Studiens syfte  
Den här studien ska ge en uppfattning om företagsrådgivningen i Dalarnas län, utifrån 
det faktum att kvinnors och mäns företagande och verklighet skiljer sig åt när det gäller 
traditioner, villkor och förutsättningar. Syftet med förstudien är att kartlägga 
företagsrådgivarna på landsbygden i Dalarna. Syftet är också att undersöka 
företagrådgivaras kunskaper om genus och jämställdhet i relation till arbetsmarknads- 
och företagandefrågor.  
 
Följande frågor har varit vägledande i förstudien:  
 

- Hur ser rådgivargruppen ut i Dalarnas län, var finns rådgivare och hur många är 
de? 

- Hur arbetar företagsrådgivarna utifrån ett genusperspektiv? 
- Vilka kunskaper i genus- och jämställdhet har företagsrådgivarna? 
- Hur kan man, genom större kunskap om genus och jämställdhet i kombination 

med företagande, nå fram till och attrahera fler kvinnor att bli företagare? 
 
 

                                                 
3 Hämtat från den officiella definitionen av jämställdhet som finns presenterad på 
www.regeringen.se/sb/d/2593 
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3 Grunden för företagande 
Företag kan se ut på alla tänkbara sätt och skillnaderna dem emellan kan vara mycket 
stora. Det finns olika former av företagande och bland dessa kan aktiebolag, enskild 
firma samt handelsbolag eller kommanditbolag nämnas. Valet av företagsform styrs av 
flera olika saker, men hör vanligtvis ihop med vilken bransch företaget verkar inom. 
Detta i sig påverkar exempelvis företags storlek och behov av kapital. Att driva företag 
i aktiebolagsform eller som enskild firma är i särklass den vanligaste formen. Bland 
företag utan anställda dominerar enskilda firmor och andelen aktiebolag stiger med 
antalet anställda och storleken på företaget, (Kvinnors och mäns företagande –en 
statistisk beskrivning, 2006).  
 
Det förekommer även kooperativa företag och denna företagsform verkar vara särskilt 
intressant för kvinnor. I Dalarna har det under 2000-talet skett en stark ökning av det 
kooperativa företagandet där cirka 30-40 nya kooperativ startar varje år. På 
landsbygden kan det kooperativa företagandet vara av stor betydelse, då det handlar om 
lokal samverkan utifrån situationen på orten och där syftet är att göra den egna bygden 
till en bättre plats för alla. Företagare som kombinerar sitt företag med en anställning 
faller in under beteckningen ”kombinationsanställning”. Varianten är vanlig både bland 
kvinnor och män, men kvinnor kombinerar i högre utsträckning än män anställning med 
ett företagande vid sidan om, (Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – fakta och 
fönster, 2008). Den stora gruppen deltidsföretagare har inte fått någon större 
uppmärksamhet, varken i politiken eller i forskning. Nu verkar det dock som om 
vindarna är på väg att vända och ”kombinatörerna” har väckt både politikers och 
forskares intresse, (Hård, U., Sundin, E. & Tillmar, M., 2007). Ämnet är aktuellt och ur 
ett näringslivsperspektiv kan det vara värdefullt att följa och uppmärksamma 
utvecklingen av denna företagsform.  
 
Själva affärsidén anses vara grunden för företaget. Idén behöver inte nödvändigtvis vara 
ny utan den kan vara en vidareutveckling av andras affärsidéer. Däremot tvingar 
förhållanden i omvärlden ofta företagaren att hela tiden utveckla sitt koncept, en 
företagare tillåts sällan att stanna upp i sin utveckling, (Lundén, B. & Svensson, U., 
2000). Förutom affärsidén eller konceptet behöver företagaren ett startkapital som ska 
täcka företagets utgifter under den första tiden. Många företagare finansierar detta 
startkapital med egna medel. För de som inte har den ekonomiska resursen kan 
företaget ta lån hos en bank eller gå via ALMI företagspartner, alternativt söka stöd hos 
annan finansiär, (Finansiering för nyföretagare, 2008). 

3.1 Företagare – sin egen lyckas smed? 
De flesta företagare vill se sitt företag växa och bland Sveriges småföretagare är 
tillväxtviljan stark hos både kvinnor och män, (Kvinnors och mäns företagande –en 
statistisk beskrivning, 2006). Denna ambition stödjer argumentet om att ett ökat 
företagande kan gynna tillväxten i samhället. Det finns ingen anmärkningsvärd skillnad 
på kvinnors och mäns förmåga att öka omsättning och antal anställda. Enligt uppgifter 
från SCB och Nutek hade 51 procent av kvinnorna och 54 procent av männen en 
omsättningstillväxt på mer än tio procent mellan åren 2001-2005. Under samma period 
hade kvinnliga företagare en sysselsättningstillväxt på 17 procent medan motsvarande 
andel bland männen var 20 procent, (ibid).  
 
Det är allmänt känt att företagande är mycket tidskrävande. Tid, eller snarare brist på 
tid, har utpekats som en stor utmaning för företagare. Både kvinnor och män upplever 
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att brist på egen tid är det största hindret till att deras företag inte kan växa i den takt de 
skulle vilja, (Kvinnors och mäns företagande –en statistisk beskrivning, 2006). Andra 
utmaningar är hård konkurrens och dålig vinst, (Holmgren, C., 2005). Nyföretagandet 
premieras framför befintligt företagande. Insatser för att stödja framkomsten av nya 
företag dominerar, medan insatserna för befintliga (mindre) företag är små. Många 
företag läggs emellertid ner strax efter företagsstart, varpå prioriteringen av nyföretag 
kan diskuteras, (Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster, 
2008).  
 
Vad är det då som driver män och kvinnor till att bli företagare? I en studie bland 
nyföretag har man funnit att motiven för att starta företag fortfarande är att förverkliga 
sina idéer och att arbeta för sig själv. Dessa motiv driver både män och kvinnor att bli 
företagare, (Holmquist, C & Sundin, E., 2002). Genom sin verksamhet kan företagaren 
uppnå frihet, autonomi och slipper den underordning som ofta kommer med en 
anställning, (Hård, U., Sundin, E. & Tillmar, M., 2007).  

3.2 Platsen för företagandet 
De allra flesta företag, särskilt nya företag, vänder sig till en lokal marknad. Den lokala 
marknadsorienteringen är något större bland kvinnor som driver företag, (Kvinnors och 
mäns företagande –en statistisk beskrivning, 2006). Den geografiska fördelningen 
mellan kvinnor och män som driver företag följer generella mönster på så sätt att där 
företagsamhetsbenägenheten är hög finns det också många kvinnor som driver företag. 
Det har också visat sig att ett större antal kvinnor startar företag i regioner med hög 
arbetslöshet, just på grund av den hotande arbetslösheten, (Holmquist, C. & Sundin, E., 
2002).  
 
Kultur, regionala och lokala traditioner och villkor har en inverkan på arbetsmarknaden 
och företagsandan. Den sociala kulturen är en faktor att räkna med eftersom den har 
betydelse för företagandet både i städer och på glesbygden. Även orter och regioner är 
så kallat ”könsmärkta”. I korthet har kön större eller mindre betydelse beroende på vart 
man geografiskt sett befinner sig. Kulturgeografen Gunnel Forsberg (1997) har forskat 
kring vilken betydelse regioner har för kvinnors och mäns arbetsmarknad. Forsberg har 
kunnat urskilja tre olika typer av regionala könskontrakt; traditionella, modernistiska 
och otraditionella. I brukssamhällen, skogs- och fjällbygder samt i religiösa bygder 
återfinns ett traditionellt könskontrakt. Befolkningen i dessa regioner är fortfarande i 
stor utsträckning präglade av historien, och det är svårt att bryta med traditioner och 
sedvänjor. Som en följd av de historiska rötterna (och ett patriarkalt samhälle) är 
könssegregeringen på arbetsmarknaden utmärkande i dessa regioner, liksom inslaget av 
egna omsorgslösningar.  
 
De modernistiska könskontrakten å andra sidan karakteriseras av en större mångfald 
och integrering på arbetsmarknaden. I dessa regioner är den offentliga omsorgen 
välplanerad och jämställdhet råder i större utsträckning. De modernistiska kontrakten 
handlar snarare om funktionalitet än patriarkat. I storstadsregioner, residensstäder och 
dess omgivningar återfinns de modernistiska kontrakten. Även regioner med blandade 
könskontrakt, även kallade otraditionella könskontrakt, har identifierats. Dessa regioner 
är mer sammansatta än övriga. Inslaget av primärnäringar är stort samtidigt som det är 
relativt jämställt mellan kvinnor och män. Internationellt utbyte eller en tydlig regional 
identitet kan vara förklaringar till relativt stor jämställdhet mellan kvinnor och män trots 
könssegregeringen i dessa regioner. Dynamiska landsbygder, såsom Jämtland, Gotland 
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och vissa kustregioner, är exempel på regioner med otraditionella könskontrakt. 
Forsberg påvisar att det främst är i regioner som dessa dynamiska landsbygder som 
kvinnor tenderar att starta företag.  
 
 
4 Kvinnors företagande i jämförelse med mäns företagande 
Historien kan lära oss någonting om nuet. Även organisationsformer och verksamheter 
har en historia, som på sitt sätt speglar existerande förutsättningar i samhället. Historiskt 
sett har främst ekonomiska villkor, men även lagar och förordningar, reglerat kvinnors 
företagande. Att kvinnor drivit företag och varit företagssamma är inget nytt fenomen, 
det har kvinnor gjort i alla tider. Däremot har ägandet varit begränsat och förhindrat på 
grund av kvinnors underordnade position i familj och samhälle, (Holmquist, C & 
Sundin, E, 2002).  
 
Kvinnors representation bland företagare har alltid varit lägre än männens. Kvinnor har 
historiskt sett inte tillåtits bedriva företag, eftersom de var omyndigförklarade och stod 
under faderns förmyndarskap. Emellanåt har det dock funnits många kvinnor som blivit 
tvungna att försörja sig och sin familj eller andra släktingar för att klara livhanken. Av 
den anledningen kunde kvinnor under skråväsendets tid därför få tillstånd att driva 
verksamhet. Först 1858 kunde ogifta kvinnor bli myndiga, under förutsättning att de 
själva ansökte om ett myndighetsförklarande vid domstol. Om kvinnan gifte sig blev 
hon återigen omyndighetsförklarad. Gifta kvinnors möjligheter att agera självständigt 
var mer begränsade än både ogifta kvinnors och änkors möjligheter. Efter makes död 
myndighetsförklarades kvinnan igen, och ansågs kapabel att sköta affärer. Om en 
kvinna ville driva företag som gift var hon tvungen att få sin makes tillstånd. För 
kvinnans del innebar det givetvis ett stort beroende av den äkta mannen, (Bladh, C., 
1995, SOU 2003:16). 
 
Under efterkrigsdecennierna omvandlades samhället på ett sätt som innebar en 
utbyggnad av den svenska välfärdsstaten, men också en minskning av antalet 
småföretagare. Exempelvis försvann mjölkbutiker och tvättjänster, som i huvudsak 
drevs av kvinnor, (ibid.). Med detta i åtanke är det lättare att förstå varför kvinnor än 
idag driver företag i mindre utsträckning än män. För trots att kvinnor utgör nästan 
hälften av de förvärvsarbetande så utgör de endast en tredjedel av företagarna, (Hård, 
U., Sundin, E. & Tillmar, M., 2007). 

4.1 Vem är en ”riktig” företagare? 
 

”Oavsett vad en man är chef över, måste han veta vilka resurser han behöver, och hur han 
ska anskaffa dessa resurser för att vara en bra chef. Detta oavsett om hans ansvarsområde 
är en kör, en familj, en stad eller en armé.” 
 
    (Sokrates 470-399 f.Kr) 
 

Genom livet bär vi med oss en mängd föreställningar om hur saker och ting är och bör 
vara. I forskning används begreppet ”könsmärkning” för att beskriva en process som 
innebär att vi symboliskt skapar kön. Vi könsmärker företeelser, arbetsuppgifter, 
positioner, yrken, organisationer och branscher, (Westberg-Wohlgemut, H. 1996).  
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Ett exempel är företagandets manliga könsmärkning, vilket förenklat innebär att starta 
eget är positivt för den manliga identiteten men inte för den kvinnliga. Företagandets 
manliga kodning får en rad konsekvenser, som exempel den misstro som många 
kvinnor som är företagare möter. Ett annat exempel som sammanhänger med 
genusdimensionen är att kvinnor som försörjer sig på sitt företag inte lika ofta som män 
identifierar sig och presenterar sig som just företagare, (Hård, U., Sundin, E. & Tillmar, 
M., 2007). 
 
Det finns, även i ett sammanhang som det här, en risk med att upprepa vad som är 
typiskt ”manligt” och ”kvinnligt” eftersom det kan bidra till att förstärka stereotyper.  
Det finns dock en poäng och det är att skapa förståelse för hur till synes nyktra och 
rationella föreställningar och förväntningar på kvinnor och män egentligen är ganska 
dunkla. Å andra sidan finns det faktiska skillnader mellan gruppen av kvinnor och män, 
exempelvis skillnader i preferenser och villkor, men det är inte det som avses här. 
 
Företagande är exempelvis en viktig del av samhällsekonomin. Carin Holmquist och 
Elisabeth Sundin (2002) påpekar att ekonomi, både praktik och teori, leder tankarna till 
rationalitet, produktivitet och effektivitet. Ekonomins ”image” förmedlas och får 
support av tongivande aktörer och nyckelpersoner som företagsledare och 
entreprenörer, näringslivspolitiker, konsulter, banker. Företagsrådgivare borde också 
kunna räknas till denna skara. Företagande, som en del av ekonomin, anknyter alltså till 
vår kulturs och vårt samhälles grundläggande rationalitetsnormer.  
 
Rationalitetsnormer anses vara könsneutrala, men trots det har företagandet en manlig 
association på ett sätt som ofta är oreflekterat. Män i sin tur associeras med ekonomi, 
rationalitet, produktivitet och effektivitet eftersom män som grupp under mycket längre 
tid varit yrkesarbetande utan ansvar för hemmet. De har försörjt familjen och arbetat 
med produktion i industrin. Män dominerar kraftigt på ledande positioner och 
förknippas med ledarskap, och som tidigare nämnts har kvinnor under lång tid varit 
beroende av mäns godtyckande för att bedriva egen verksamhet, (ibid.). Män och 
manlighet förknippas även med egenskaper som risktagare, karriärinriktad och mäktig. 
Kvinnor och kvinnlighet å andra sidan förknippas med egenskaper som tålmodig, 
känslig och hjälpsam, (Westberg-Wohlgemut, H., 1996). Detta kan tolkas som att 
kvinnor som företagare inte uppfyller normativa föreställningar om det framgångsrika 
företagande på samma sätt som män gör.  
 
Ett annat exempel på hur bilder och attityder påverkar företagandet finns i erfarenheter 
från aktörer på den kommunala nivån; inom det kooperativa företagandet, inom de så 
kallade gröna näringarna och det samiska företagandet. Erfarenheterna visar att det i 
varierande omfattning finns ”bilder” av vad ett företag är, vilka branscher de förväntas 
verka i och i vilka juridiska former de väntas uppträda. Vissa branscher och 
företagsformer har högre status än andra, föreställningar och tidigare erfarenheter 
tillämpas på dagens verklighet. Exempelvis utgör negativa attityder gentemot 
kooperativa företag ett betydande hinder för kvinnors företagande, (Kvinnors 
företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster, 2008).  
 
Trots att många kvinnor faktiskt är företagare ses alltjämt företagandet som ett manligt 
område. Förklaringen kan beskrivas som genussystemet, (Holmquist, C. & Sundin, E., 
2002).  Att vi använder begreppet kvinnliga företagare är ett tecken på att mannen är en 
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norm för företagandet. Vi behöver inte understryka att det är en man på samma sätt som 
vi gör om en kvinna som är företagare.  

4.2 Är det skillnad mellan att vara kvinnlig och manlig företagare? 
Det finns stora likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Exempelvis har både 
kvinnor och män starka drivkrafter bakom startandet av företaget och båda könen 
tilltalas av fördelarna med att vara företagare, såsom självständighet och utveckling. De 
olikheter som finns går i könsstereotyp riktning; män blir oftare företagare för att de vill 
tjäna bra medan kvinnor i högre utsträckning blir företagare för att kunna anpassa 
arbetet till familjens behov, (Hård, U., Sundin, E. & Tillmar, M., 2007). Anpassningen 
till familjens situation och behov är rent av utslagsgivande för många kvinnor som 
beslutar sig för att starta eget samt för hur de väljer att arbeta med företaget, (Kvinnors 
företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster, 2008). 
 
Hårt arbete och långa arbetstider är en verklighet för egenföretagare, såväl som en bild 
som förmedlas till allmänheten genom otaliga reportage i media. För kvinnor finns en 
inbyggd konflikt i fenomenet ”företagande som livsstil”. Den som ska lyckas med 
företagandet förutsätts kunna ägna all sin tid åt arbete. Kvinnor har sällan samma 
möjlighet att göra detta eftersom de fortfarande har det övergripande ansvaret för hem 
och barn. Omsorg om familjen anges, som tidigare nämnts, ofta som ett skäl till att 
kvinnor väljer att bli företagare. Carin Holmquist & Elisabeth Sundin (2002) påpekar 
att deltidsföretagandet är vanligt av samma skäl som deltidsanställningar. Det finns 
nämligen en överrepresentation av kvinnor på deltidstjänster av skäl som har med både 
historia, tradition och föreställningar om kvinnors roller att göra. 
 
Andra tecken på könsskillnader i företagande finns i kundorienteringen. Nästan 50 
procent av småföretag som är ledda av kvinnor är inriktade mot privatpersoner som 
kunder. Närmare bestämt innebär det att de inte har någon enskild kund som svarar för 
mer än 5 procent av omsättningen. Bland män är det vanligare att man har ett fåtal stora 
kunder. Bland småföretag som är ledda av män är det endast drygt 25 procent som är 
inriktade mot enbart privatpersoner. Bland manliga företagare är det också vanligare att 
en enda kund (företag) står för mer än hälften av omsättningen, 
(Finansieringssituationen för kvinnor som är företagare, 2007). 
 
En annan skillnad, som ofta går obemärkt förbi, är att kvinnors företagande är osynligt. 
Vad menas med osynligt och på vilket sätt kan kvinnors företagande osynliggöras? 
Osynliggörande kan förstås som en fråga om makt. Exempelvis är det bland 
familjeföretag vanligt att enbart den manliga parten står registrerad på företaget och ses 
som företagare, även om arbetsinsatsen är densamma för kvinnan i familjen, 
(Holmquist, C & Sundin, E, 2002). Inte ens när kvinnan startat och drivit företaget 
innan mannen kommer in som kompanjon uppfattas kvinnan som företagare av kunder, 
leverantörer och anställda. Både kvinnans och mannens arbetsuppgifter och roller är 
oftast lika viktiga, men det är ofta mannens roll som uppmärksammas.  
 
En annan del av osynligheten finns i mediabevakningen. Media uppmärksammar 
storföretag och sällan småföretagare. Kvinnliga företagare återfinns främst i små och 
konsumentnära företag och har sällan någon huvudroll i de största företagen, 
(Ljunggren, E.C., 2002). Att kvinnors företagande negligerats har således en 
delförklaring i forskningens fokus på stora och framgångsrika företag, (Javefors 
Grauers, E., 2002).  
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4.2.1 Kapital – män lånar mer och kvinnor mindre  
För att starta ett företag behövs kapital. Vid företagsstart är den i särklass största 
finansieringskällan egna medel, följt av finansiering med hjälp av banklån, stöd för att 
starta verksamhet (av typen ”starta eget-bidrag”) och sist finansiering genom medel från 
släktingar och vänner. Skillnader i finansieringssituationen mellan kvinnor och män är 
ofta inte utmärkande stora, men de existerar och verkar vara systematiska. Kvinnor 
tycks ha svårare att finansiera sina verksamheter, och det gäller inte bara i Sverige utan 
även internationellt sett, (Finansieringssituationen för kvinnor som är företagare, 
2007). 
 
Bland småföretagare upplever kvinnor större problem med tillgång på lån. En lägre 
andel av kvinnliga än manliga företag beviljas lån och krediter. Samtidigt som andelen 
beviljade låneansökningar ökat något mellan åren 2002 och 2005 så har andelen 
kvinnor som beviljats lån eller kredit minskat. Företag som leds av män har i större 
utsträckning ansökt om lån och krediter och de beviljas också i större utsträckning än 
kvinnor. Företag som leds av kvinnor får i större omfattning avslag jämfört med företag 
som leds av män, (Finansieringssituationen för kvinnor som är företagare, 2007).  
 
Tillgång till kapital är en viktig komponent för att företag ska kunna växa. När det 
gäller ansökan om extern finansiering finns det skillnader mellan kvinnor och män, 
även om de inte är direkt stora. Ungefär 3 av 10 kvinnor med företag söker och beviljas 
lån medan motsvarande siffra för män är 4 av 10. Män tenderar i något större 
utsträckning att ansöka om extern finansiering i form av lån och krediter. Män tenderar 
även att beviljas lån oftare än kvinnor, (Kvinnors och mäns företagande –en statistisk 
beskrivning, 2006).  
 
Det har ovan konstaterats att kvinnors och mäns vilja att satsa och se sitt företag att 
växa är lika stor. Skillnaden när det gäller extern finansiering bör alltså inte misstas för 
ett mått på ambition, utan kan ha sin grund i att kvinnor och män verkar i olika 
branscher. Det har också visat sig att det ekonomiska ansvaret som kommer med 
företagandet oroar många kvinnor. Att ta lån är en risk och många vill inte äventyra 
familjens ekonomiska situation, (Dareblom, J., 2002). Huvudansvaret för hem och 
familj kan även missgynna kvinnliga företagare i finansiärernas ögon, 
(Finansieringssituationen för kvinnor som är företagare, 2007).  
 
Erfarenheter från en studie som länsstyrelsen i Stockholm genomfört visar att företagare 
som är kvinnor har ett lägre lånebehov än män och att andelen konkurser bland kvinnor 
är låg. Många av de kvinnor som ingick i studien upplevde dock att deras affärsidéer 
inte togs på allvar av banker och andra finansieringsinstitut, varpå de blev nekade lån. 
Kvinnliga företagare har oftare affärsidéer som sticker ut från de traditionella, vilket gör 
det svårare att få lån. En av de vanliga förklaringarna till skillnader i 
finansieringssituationen för kvinnor och män är dock att de branscher som kvinnor 
verkar inom ofta bedöms mindre lönsamma utifrån finansiärernas utgångspunkter. 
Många kvinnor är dessutom verksamma inom vad som kan beskrivas som 
högriskbranscher ur ett kreditperspektiv, exempelvis handel- och servicebranscher. 
Kvinnors företag är i genomsnitt mindre och därtill är efterfrågan på små lån vanligare 
bland kvinnor. För finansiärerna är små lån mindre vinstgivande eftersom 
hanteringskostnaden är ungefär densamma som för ett större lån, där finansiären har 
möjlighet att tjäna mer. Kvinnor som grupp har dessutom ett mindre eget kapital att 
satsa vid företagsstart eller som säkerhet. Det kan bero på en mängd faktorer, där lägre 
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inkomst kan nämnas som en orsak. Sammantaget bidrar de här faktorerna till att 
kvinnor har svårare att få startkapital, lån eller krediter till sin affärsidé. 
(Finansieringssituationen för kvinnor som är företagare, 2007).  
 
Fenomenet att män är benägna att låna mer pengar kan också hänföras till stereotypen 
av en företagare (se kapitel 4.1). Att leva upp till en bild av en ”riktig företagare” kostar 
pengar och män är ofta benägna till att investera för kraftigt vid uppstarten av ett 
företag. Kvinnor är försiktigare och väntar med större investeringar och risker tills 
verksamheten är igång på allvar. Även denna strategi kan utgöra en risk som innebär att 
nödvändiga satsningar inte genomförs och att verksamheten tynar bort, (Lunden, B. & 
Svensson, U. 2000). Kontentan blir därför att det finns könsskillnader vad gäller kapital 
och investeringar, både vad gäller kvinnors och mäns strategier och anspråk men även 
vad gäller bedömning och tillgång till lån.  

4.2.2 Företagandets revir  
Som tidigare påpekats har den könsuppdelade arbetsmarknaden, kvinnors och mäns 
arbete i olika yrken och positioner, betydelse för egenföretagandet. Kvinnor som grupp 
har delvis andra erfarenheter än män som grupp. Detta handlar oftast inte –som många 
tror – om att kvinnor och män är födda olika, utan helt enkelt om att kvinnor och män 
ägnar sig åt olika uppgifter. På så sätt blir vi blir även olika betraktade och behandlade. 
Kvinnor och män startar företag i branscher som de själva är intresserade av och har 
erfarenhet ifrån, (Lundén & Svensson, 2000). De flesta som blir företagare fortsätter att 
utnyttja de kunskaper och de kontakter som man skaffat under utbildning, anställning 
etc. Utbildning, erfarenhet och intressen är könssegregerade och därför blir också 
företagandet en förlängning av könssegregeringen.  
 
En kvinna som driver företag i exempelvis byggbranschen bryter rejält mot 
omgivningens föreställningar och förväntningar, vilket är en utmaning i sig. En person 
som gör ett så pass otraditionellt yrkesval kan beskrivas vara en ”brytare”. Brytare är 
”alla de som kliver över könsbarriärer och som ger sig in på områden som domineras av 
motsatt kön”, (Robertsson, 2003, s. 7). När en kvinna går emot strömmen på detta sätt 
drabbas hon ofta av företeelser som är liknande för alla kvinnor som kliver över 
könsbarriärer i arbetslivet. Hon är iögonfallande och blir därför hårdare granskad och 
också oftare ifrågasatt, (Kanter, 1977., Abrahamsson, 2000).  
 
Genom att allt fler kvinnor blir företagare så banar de väg för att ytterligare kvinnor ska 
ta steget till företagarvärlden. Det tunga med att vara ”förebild” är just synligheten, 
strålkastarljuset, som ofta kommer med prestationsångest och rädsla för att misslyckas. 
Forskning visar dock att det behövs fler kvinnliga förebilder och att våra föreställningar 
om vad kvinnor kan och inte kan måste ändras (Trulsson i Holmqvist & Sundin, 2002).  

4.2.3 Jämställdhetsindex – ett mått på företagande och jämställdhet 
Ett enkelt mått på jämställdhet i relation till företagande vore att ställa antalet kvinnor 
som är företagare mot andelen män. Dessvärre är det ett väl enkelt mått eftersom 
jämställdhet inte enbart innefattar kvantitativa värden utan även kvalitativa. Å andra 
sidan ger statistiska beskrivningar viktig kunskap om hur det faktiskt ser ut omkring 
oss. De siffror som finns över kvinnliga och manliga företagare skiljer sig ofta något åt 
beroende på källan, men i det stora hela uppvisar de samma sak, nämligen att det i 
Sverige inte finns någon kommun som har lika många kvinnliga företagare som 
manliga.  
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Den kommun som kommer närmast kvantitativ jämställdhet är Danderyds kommun, där 
drygt 40 procent av företagarna är kvinnor. Företagarna (2008) har genomfört en 
undersökning som fokuserar på ”jämställt” företagande. Positivt med undersökningen är 
att den tar hänsyn till mer än kvoten manliga och kvinnliga företagare för att få fram 
vad som kallas för ”jämställdhetsindex”; 
 

- Åldersstruktur 
- Kvinnor i mansdominerade branscher, samt 
- Företagartäthet i den kvinnliga populationen 
 

Variablerna åldersstruktur och företagartäthet kommer av resonemanget att en kvinnlig 
företagarpopularitet samt företagartäthet i allmänhet bör gynna ett mer jämställt 
företagarsverige. Jämställdhetsindexet beräknas på kommunernas ranking i ovan 
nämnda variabler. Ju högre totalpoäng en kommun får, desto högre är placeringen i 
jämställdhetsindex. Sammanlagt finns 290 kommuner, (Var finns jämställd 
företagsamhet?, 2008).  
 
I Dalarna finns, enligt undersökningen, stora skillnader bland kommunerna. Leksand 
och Orsa kommun ligger bra till när det gäller jämställd företagsamhet. Leksand ligger 
på sjunde plats och Orsa kommun på en åttonde plats. Borlänge och Falun däremot har, 
enligt det här sättet att se, en mycket lång väg till ett jämställt företagande. Både Falun 
och Borlänge har ett jämställdhetsindex som ligger på 227. Övriga kommuner ligger 
däremellan4. Dalarna ligger inte heller särskilt bra till enligt SCB:s och Nuteks 
redovisning i Företagens villkor och verklighet (2005). Enligt dessa siffror, som 
förvisso har ett par år på nacken, utgör kvinnliga småföretagare runt 19 procent medan 
småföretagande män står för ungefär 82 procent.  
 
 
5 Studiens genomförande  
Den här förstudien handlar om att kartlägga företagsrådgivning i Dalarnas län för att få 
en uppfattning om genus- och jämställdhetskunskaper hos företagsrådgivare i länet. I 
det här avsnittet beskrivs kort hur data samlats in och bearbetats samt hur analys 
genererat resultat och slutsatser.  

5.1 Kartläggning av företagsrådgivare i Dalarnas län  
För att kartlägga företagsrådgivare i Dalarnas län gjordes en sökning via sökmotorer på 
Internet, som eniro och hitta.se. Därtill bidrog personer med god kännedom om det 
regionala företagslivet med information om befintliga rådgivare i länet. En förteckning 
över rådgivare upprättades och kategoriserades efter branschtillhörighet. Således växte 
fyra kategorier av rådgivande fram; bank, kommun/näringsliv, revision samt övriga 
aktörer inom företagsrådgivning. För att få fram kontaktuppgifter och en övergripande 
bild av respektive verksamhet söktes kontakt med företagsrådgivarna per telefon eller 
mail, men i några fall gick det inte att få direktkontakt. I dessa fall blev det tvunget att 
utgå ifrån att informationen på internet var korrekt. Sammantaget kartlades 111 st. 
verksamheter som kan bistå med företagsrådgivning, i ett eller flera avseenden. Vissa 
rådgivare fungerar som ett stöd från ”ax till limpa”, medan andra är delaktiga i en del av 

                                                 
4 Se rapporten ”Var finns jämställd företagsamhet?” (2008) som finns på Företagarnas hemsida: 
www.foretagarna.se 
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processen, exempelvis enbart vid ekonomiska delar som redovisning och ansökan om 
lån.  

5.1.1 Datainsamling genom enkät till företagsrådgivare  
En enkät med frågor kring företagsrådgivning ur ett genusperspektiv skickades ut till 
totalt 50 företagsrådgivare i länet. Enkäten bygger på kunskaper genom tidigare 
forskning och studier kring företagande bland kvinnor, men även bland män. Urvalet 
gjordes sedan slumpvis utifrån företeckningen över rådgivare (se ovan). För att få en 
viss spridning bland företagsrådgivare skedde lottning utifrån de olika kategorierna.  
Utskickade enkäter speglar fördelningen av rådgivare inom olika branscher. Det vill 
säga att 23 st. enkäter skickades ut till företagsrådgivare inom bank, 15 st. enkäter 
skickades till rådgivare inom revisionsverksamheter, 7 st. enkäter skickades till 
rådgivare inom kommun/näringsliv och 5 st. enkäter skickades till rådgivare inom 
kategorin övriga aktörer inom företagsrådgivning. Samtliga enkäter numrerades och på 
så sätt kunde en påminnelse göras i de fall enkäten uteblev. Två skriftliga påminnelser 
gick ut till de rådgivare som inte besvarade enkäten inom utsatt tid.  
 
Av de 50 enkäter som skickades ut besvarades 25 enkäter, vilket ger en svarsfrekvens 
på 50 procent. Det största bortfallet stod bankernas företagsrådgivare för, medan 
företagsrådgivare inom kommun/näringsliv besvarade fler enkäter än som skickats ut. 
(Det är dock bara enkäter som ingick i urvalet som redovisas i förstudien). I och med att 
påminnelserna skickades ut visade det sig att vissa kontaktuppgifter inte stämde, varpå 
enkäten i några fall hamnat hos fel aktör eller kontaktperson. Detta kan ha bidragit till 
det relativt stora bortfallet vid första utskicket. Det är inte oproblematiskt att hålla sig 
med rätt kontaktuppgifter eftersom företagsrådgivarna är relativt många och personal 
kommer och går på sina tjänster. Om försöken att etablera kontakt med 
företagsrådgivarna i inledningsskedet hade varit mer framgångsrik hade förmodligen 
fler svar inkommit. Dessvärre besvarade ett antal rådgivare inte samtal och mail vid 
kartläggningen, och på så sätt kunde inte samtliga kontaktuppgifterna kontrolleras inför 
utskicket av enkäten.  

5.1.2 Datainsamling genom intervjuer med företagsrådgivare  
Som ett komplement till enkätundersökningen genomfördes intervjuer med sju 
företagsrådgivare från olika branscher. För att få en viss fördelning bland rådgivare 
lottades intervjupersoner fram från de olika kategorierna. Ytterligare en respondent 
handplockades medvetet då det, som tidigare framgått, fanns ett visst intresse av att få 
en spridning i urvalet. Den initiala ambitionen var att genomföra intervjuerna på plats 
på respektive kontor, men på grund av avstånd och svårigheter att hitta intervjutider 
genomfördes fyra intervjuer på plats och tre intervjuer per telefon. I en av de personliga 
intervjuerna deltog två företagsrådgivare vid intervjutillfället, utifrån egna önskemål.  
 
Intervjuerna kan, oavsett om de genomfördes personligen eller på telefon, beskrivas 
som semistrukturerade. En intervjuguide med förutbestämda frågor låg till grund för 
intervjuerna, men det fanns en flexibilitet under intervjuerna på så sätt att följdfrågor 
och förtydliganden emellanåt förekom. Intervjuerna tog mellan 15 - 30 minuter vardera 
att genomföra. Svaren tilläts vara öppna och betoningen låg på att respondenten hade 
möjlighet att utveckla sina egna tankar, åsikter och idéer.  
 



Mia Karlsson 

 - 16 - 

I enlighet med forskningsetiska krav5 informerades intervjupersonerna om samtycke till 
intervjuerna. De informerades även om att de medverkade anonymt, det vill säga att 
inga personnamn eller namn på specifika verksamheter kommer att framgå i 
presentationen av undersökningen. Däremot kommer branschtillhörighet i vissa fall 
fram om ett resultat kan hänföras till en specifik kategori av rådgivare, eller om 
resultatet på annat sätt är anmärkningsvärt. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till 
att intervjuerna spelades in i undersökningssyfte.  

5.1.3 Datainsamling genom telefonintervjuer med företagare  
Det är i huvudsak företagsrådgivare som kommer till tals i studien, men även 
företagarna kan bidra med värdefull kunskap om företagsrådgivningen i Dalarna. 
Företagarnas syn på företagsrådgivning och deras upplevelser skulle kunna säga oss en 
hel del om hur rådgivningen ser ut, hur företagsrådgivarna arbetar och vilken inställning 
både kvinnliga och manliga företagare möter. Särskilt intressant är de kvinnliga 
företagarnas upplevelser, med tanke på att kvinnor utgör en minoritet bland företagarna.  
 
I studien har sex kvinnliga företagare intervjuats. Urvalet gjordes bland namn som olika 
verksamheter inom företagsrådgivning bidragit med, med undantag för en företagare 
som hittats via telefonkatalogen. På grund av sekretess har inga banker eller 
revisionsbyråer bidragit med förslag på intervjupersoner. Företagare har därefter 
slumpvis valts ut och kontaktats. Sammantaget har sex företagare intervjuats via 
telefon, och ytterligare några har kontaktats men av olika skäl inte velat delta i studien.  
Intervjuerna har varit strukturerade och samma frågor har ställts till samtliga 
intervjupersoner. (Intervjuguiden finns bifogad som bilaga). De kvinnliga företagarna 
namnges inte, istället används figurerade namn.  

5.2 Bearbetning av materialet  
Information och material från enkäter och intervjuer har analyserats utifrån 
forskningsbakgrunden. Redan under en första genomgång av materialet visade sig 
gemensamma mönster och nämnare, både i enkätsvaren och i intervjumaterialet, 
exempelvis mönster med utgångspunkt i likheter och skillnader. Dessa mönster och 
tendenser lyfts fram i resultatdelen och i diskussionen, och jämförs till viss del med 
tidigare forskning kring företagande och särskilt kring kvinnors företagande. Avsikten 
har varit att försöka framhäva resultatet och placera det i ett sammanhang för ökad 
förståelse och kunskapsutvinning.  
 
 
6 Företagsrådgivning i Dalarnas län enligt enkätstudie 
I det här kapitlet presenteras resultatet från en enkätundersökning som genomförts 
bland företagsrådgivare runt om i Dalarna. Rådgivarna kommer från olika verksamheter 
och har olika uppdrag, men allesammans arbetar de med någon slags rådgivning till 
blivande och/eller etablerade företagare. Enkäten tar bland annat upp rådgivarnas syn på 
företagare samt förutsättningar och villkor för kvinnors och mäns företagande. 
Rådgivarna har även blivit ombedda att ta ställning till ett antal påståenden om bland 
annat tillvägagångssätt i rådgivningen, inställning till särskilt stöd för kvinnors 
företagande och kunskaper i genus- och jämställdhet. (Enkäten finns bifogad som 
bilaga).  

                                                 
5 Forskningsetiska krav på informerat samtycke vid intervjuer finns presenterade på Vetenskapsrådets 
hemsida: www.vr.se.  
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6.1 Företagsrådgivarna  
Totalt har 25 företagsrådgivare besvarat enkäten, fördelningen av kvinnor och män är 
relativt jämn. Medelåldern bland företagsrådgivarna är 47 år. Bland de 
företagsrådgivare som besvarat enkäten kommer de flesta från kategorin 
kommun/näringsliv, därefter bank, revision och övriga aktörer inom företagsrådgivning. 
(Varav 23 enkäter skickades ut till rådgivare inom bank, 15 enkäter till rådgivare inom 
revision, 7 enkäter till rådgivare inom kommun/näringsliv och 5 enkäter till övriga 
aktörer inom företagsrådgiving). Den geografiska spridningen bland företagsrådgivarna 
är stor och de som besvarat enkäten arbetar som rådgivare i Falun, Gagnef, Mora, 
Hedemora, Malung, Ludvika, Rättvik, Leksand, Bjursås, Borlänge, Orsa, Vansbro, 
Furudal och Avesta.  

6.1.1 Företagsrådgivarnas branschkunskap  
Företagsrådgivarna har i regel bred kunskap om olika branscher. När de fick ta ställning 
till vilka branscher de har störst kunskap om utskiljde sig några branscher.  
 

Rådgivarnas största branschkunskap 
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De sammantaget största kunskaperna finns inom tillverkning, handel, service och 
tjänster, ekonomi och juridik, turism, byggverksamhet och fastigheter. Detta torde 
spegla en del av företagslivet i Dalarna, dess tradition, kultur och klimat.  

6.2 Vem är Företagaren? 
Företagsrådgivarna fick frågan om det finns några särskilda kvaliteter och egenskaper 
som de anser att en företagare bör ha. Bilden som målas upp av företagaren är tämligen 
mångfacetterad och kan beskrivas enligt följande:  
 
En person med en bra affärsidé, ”entreprenörstänk”, erfarenhet och med sinne för 
ekonomi och affärer. Företagaren ska också ha starka drivkrafter, vilja och ”förmåga att 
ta för sig.”. Företagaren ger inte upp, utan besitter egenskaper som mod, envishet, 
tålamod och uthållighet.  Det är även positivt med en servicepersonlighet som är 
tillmötesgående, problemlösande och ”kan ta folk”. Även betydelsen av ”etos” kan 
nämnas, då företagaren är trovärdig, ärlig, hängiven och ödmjuk. Företagaren 
”fokuserar på företagandet som en livsstil”.  
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6.3 Varför arbetar kvinnor och män i olika branscher? 
Frågan om den könssegregerade arbetsmarknaden är intressant, eftersom den även 
speglar sig i företagandet. Rådgivarna ombads att komma med förklaringar till varför 
kvinnor och män delvis arbetar inom olika branscher. De flesta rådgivare hänvisar till 
(biologiska) skillnader mellan kvinnor och män, kvinnligt och manligt. ”Redan som 
barn ser man olikheter mellan pojkar och flickor. Det är inte så konstigt om det hänger 
med till vuxen ålder”, framhåller en rådgivare. En annan rådgivare menar att ”vi är 
olika från start”.  
 
Ett par rådgivare poängterar skillnader i fysiska förutsättningar, och att kvinnor 
exempelvis inte klarar av tyngre lyft. En vanlig uppfattning är också att könen har olika 
uppgifter, och särskilt olika intressen; ”Kvinnor kan vara bättre på vissa saker och män 
bättre på annat”. ”Val av bransch och verksamhet styrs ofta av eget intresse. I många 
fall så har kvinnor och män olika intressen”. Ytterligare några företagsrådgivare har 
svårt att förklara varför kvinnor och män är segregerade på arbetsmarknaden; ”Vet ej, 
misstänker att det även här handlar om brist på förebilder”.  
 
En del av de tillfrågade företagsrådgivarna kopplar könssegregeringen till 
samhällsstrukturer och menar att det främst är på grund av tradition och kultur som 
kvinnor och män verkar inom olika branscher. Ett par företagsrådgivare lyfter 
betydelsen av uppfostran och socialisation; ”Kanske vi omedvetet leder in våra 
ungdomar på traditionella vägar.” En annan förklaring som framhålls är kundernas 
attityder och önskemål. ”Kunder efterfrågar ibland olika kön.”  

6.3.1 Varför startar fler män än kvinnor företag? 
Företagsrådgivarna fick även frågan om varför fler män än kvinnor startar företag. De 
flesta rådgivare är överens om att mäns benägenhet att ta risker bidrar till att fler män 
startar företag; ”Män tar för sig, tar risker!”. ”Att driva företag är ett chanstagande, män 
kanske attraheras mer av det”, menar en rådgivare. ”Mod respektive rädsla, att våga 
satsa och riskera”, sammanfattar ytterligare en rådgivare. 
 
 Förklaringarna handlar inte enbart om vad män har och är beredda att göra, utan även 
om vad kvinnor inte är och inte är beredda att göra. ”Kvinnor är mindre riskbenägna.” 
”Kvinnor är mer försiktiga”. ”Kvinnor är mer försiktiga och vill inte misslyckas.” 
”Kvinnor är försiktigare och kanske inte vågar.” ”Kvinnor är fegare.” 
 
En del av företagsrådgivarna förklarar mansdominansen inom företagandet med 
samhällsstrukturer. Det kan exempelvis handla om familjesituationen och att kvinnors 
och mäns roller ser olika ut; ”Kvinnor är oftast hemma med barn länge. I många 
kulturer är det männen som står för försörjningen, inte kvinnor.” Andra anledningar 
som omnämns är normer och brist på förebilder för kvinnor. ”Bakomliggande normer 
och attityder i samhället som speglas i kvinnors mod att starta eget”.  
 
Ett par företagsrådgivare framhåller även strukturer på arbetsmarknaden, att kvinnor 
och män finns inom olika yrken och att det påverkar företagandet; ”Män till skillnad 
från kvinnor kanske lockas till att driva egna företag. Män kanske ges möjligheter i 
större utsträckning att ta över verksamheter?” En annan rådgivare framhåller: 
”Anställda hantverkare som vill bli egna i samma bransch.” 
 



Mia Karlsson 

 - 19 - 

6.4 Har kvinnor och män samma förutsättningar att starta företag? 
En majoritet av företagsrådgivarna som besvarat enkäten anser att kvinnor och män har 
samma förutsättningar att starta företag. De flesta svar rymmer ingen tveksamhet, (även 
om enkäten tillhandahåller några rader för en utveckling av svaret). ”JA!” och ”Ja, 
absolut”, svarar flertalet.  
 
Några rådgivare som anser att förutsättningarna är desamma omnämner dock generella 
könsskillnader i företagandet; ”Ja, fast kvinnor tänker smått och män tänker större”, 
svarar en rådgivare. ”Dom har samma förutsättningar i stort! Män är mer risktagande än 
kvinnor, därav kanske fler män startar fler företag”, svarar en annan. Rådgivare som 
anser att kvinnor och män har samma förutsättningar att starta företag återfinns i 
samtliga rådgivarbranscher (det vill säga i kategorierna bank, revision, 
kommun/näringsliv och övriga aktörer inom företagsrådgivning).  
 
Den minoritet som anser att kvinnor och män inte har samma förutsättningar att starta 
företag har utvecklat sina svar i långt större utsträckning. En företagsrådgivare 
framhåller att ”de faktiska förutsättningarna ser på papper lika ut, men 
familjesituationer, gamla normer och attityder skiljer sig åt och påverkar 
förutsättningarna för att starta”. En annan rådgivare poängterar skillnader i 
familjesituationen, men även att kvinnor kan ha ”lite svårare att nå fram hos 
finansiärer”. Generella könsskillnader omnämns även bland de rådgivare som anser att 
kvinnor och män har olika förutsättningar att starta företag; ”Nej. Männen agerar först 
och tänker sedan. Kvinnor tänker först (och ibland för länge) och agerar försiktigt 
sedan”. Den minoritet som anser att kvinnor och män inte har samma förutsättningar 
återfinns inom kommun/näringsliv och hos övriga aktörer inom företagsrådgivning.  

6.4.1 Driver kvinnor och män företag på samma villkor? 
Ovan konstateras att majoriteten av företagsrådgivarna anser att kvinnor och män har 
samma förutsättningar att starta företag. När det gäller frågan om kvinnor och män 
driver företag på samma villkor så ställer sig fler rådgivare tveksamma, men det är 
fortfarande en majoritet som anser att villkoren är lika för kvinnor och män. Antalet 
utropstecken skulle kunna tolkas som att många rådgivare är helt övertygande om att 
kvinnor och män är företagare på lika villkor; ”JA!”. Ibland är svaren på själva frågan 
”villkorad”, det vill säga att kvinnor och män driver företag på samma basis om… ”Ja, 
om kvinnorna ställer krav på omgivningen”. ”Ja, Det har blivit bättre, mera jämställt. 
Kvinnorna har blivit tuffare”.  
 
De som anser att det finns skillnader i villkoren för kvinnliga och manliga företagare 
förklarar bland annat dessa med en generell ojämställdhet i samhället. ”Tror tyvärr att 
det är svårare för kvinnor än för män, precis som inom andra sektorer…” Mer specifikt 
anges att kvinnor inte har samma förutsättning att få finansiering, att de tar ett större 
ansvar för familjen och att kvinnor som regel inte har lika utvecklade nätverk som män. 
”Privata situationen påverkar också kvinnor i större utsträckning än män. Kvinnor ser 
mer till hur företagandet passar in i hela deras livssituation.” En annan 
företagsrådgivare har en liknande uppfattning; ”Jag tror att kvinnor har mera tidsbrist. 
De har ofta ett annat ansvarstänk om familj, samt att kanske kvinnor backar upp sina 
män mer än män backar upp sina kvinnor”.  
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En rådgivare kommer in på könssegregeringen och anger följande; ”Nej. Vi lever i ett 
mansdominerat samhälle och det speglar sig i företagandet. Svårt att få en kvinna att 
starta till exempel ett tillverkande företag”. Rådgivare som anser att kvinnor och män 
har olika villkor i sitt företagande finns representerade inom samtliga verksamheter.  

6.4.2 Förutsättningar för kvinnliga företagare på landsbygden 
En av frågorna i enkäten handlar om huruvida det är svårare för kvinnor än för män att 
vara företagare på landsbygden. Den generella uppfattningen är att det är avhängigt 
verksamhet, och att det inte handlar om kön. Exempelvis framhåller en 
företagsrådgivare; ”Jag ser inte varför det skulle vara svårare (att vara kvinnlig 
företagare). Verksamhet och naturligtvis företagarens sätt att marknadsföra styr”. 
Eventuella svårigheter som företagare i landsbygd stöter på anses gäller för såväl 
kvinnor och män. ”På landsbygden kan på vissa orter finnas ett mindre driv att starta 
företag. Men ej svårare för kvinnor än för män.”  
 
Ett par företagsrådgivare menar att könssegregeringen är tydligare på landsbygden, 
varför det exempelvis är svårt för kvinnor starta eget inom mansdominerade branscher. 
Ytterligare en företagsrådgivare framhåller att många kvinnor på landsbygden arbetar 
inom offentlig verksamhet. ”Till största del beror det på verksamhet och bransch, som i 
sin tur skiljer sig åt på landsbygd och i större städer. Konkurrensutsättningen av 
offentlig verksamhet såsom vård/omsorg är inte lika omfattande på landsbygden.” 
Begränsade nätverk omnämns också i sammanhanget. Det är i huvudsak 
företagsrådgivare från kommun/näringsliv samt från kategorin övriga aktörer inom 
företagsrådgivning som anser att kvinnliga företagare jämförelsevis har det något 
tuffare på landsbygden. 

6.5 Företagsrådgivarnas arbetssätt 
Företagsrådgivarna fick ta ställning till huruvida de använder olika tillvägagångssätt i 
sitt arbete, beroende på om det är en kvinna eller man som söker rådgivning.  
 

Jag använder olika tillvägagångssätt beroende på om det är en 
kvinna eller man som söker rådgivning 
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* Ja, kvinnor och män behöver olika slags uppbackning.  
**  Nej, könet spelar ingen roll.  
 
Av svaren att döma använder flertalet rådgivare samma upplägg för kvinnor som för 
män i rådgivarsituationer. En långt mindre andel anser att man måste arbeta med olika 
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strategier för kvinnor och män. En relativt stor del av företagsrådgivarna har valt att 
formulera ett eget svar, som handlar om individanpassning och personrelaterad 
rådgivning. En rådgivare framhåller: ”Samma tillvägagångssätt, men märker att kvinnor 
ofta behöver fler rådgivningstillfällen och coaching”. De rådgivare som anpassar sitt 
tillvägagångssätt efter kön är verksamma inom kategorierna kommun/näringsliv samt 
andra aktörer inom företagsrådgivning. 

6.5.1 Hur ställer sig företagsrådgivarna till särskilda insatser för att få fler 
kvinnor att bli företagare? 

Ytterligare ett ställningstagande i enkäten handlar om särskilda insatser till kvinnliga 
företagare, och huruvida företagsrådgivarna arbetar aktivt för att stötta fler kvinnor att 
starta företag.  
 

Jag arbetar aktivt för att stötta fler kvinnor att starta företag 
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* Ja, det finns hela tiden på min agenda.  
**  Jag anser att det behövs åtgärder, men jag arbetar inte aktivt.  
***  Nej, det ska vara samma insatser för kvinnor och män.  
 
Bland dem som besvarat enkäten anser majoriteten att det ska vara samma insatser för 
kvinnor och män, det vill säga att man inte ska stötta kvinnliga företagare mer än 
manliga. En relativt stor del av företagarna anser att det ska finnas särskilda insatser för 
kvinnor, även om de själva inte arbetar aktivt med frågan. Knappt 25 procent arbetar 
aktivt för att särskilt stötta kvinnor i deras företagande. Några av företagsrådgivarna har 
valt att inte ta ställning. De rådgivare som arbetar aktivt med att stötta kvinnors 
företagande är verksamma inom kategorierna kommun/näringslivsorganisation samt 
inom kategorin andra aktörer inom företagsrådgivning.  

6.6 Företagsrådgivarnas kunskaper i genus- och jämställdhet  
Bland företagsrådgivarna anser en klar majoritet att de har kunskap om genus och 
jämställdhet, vilken förvärvats genom erfarenhet och sunt förnuft. I samma 
ställningstagande fanns ett alternativ som öppnar upp för fortbildning inom området, 
resultatet tyder dock på uppfattningen att den egna erfarenheten och förnuftet är fullt 
tillräckligt.  
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Rådgivarnas kunskaper i genus och jämställdhet
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* Ja, jag är formellt utbildad.  
** Ingen formell utbildning, men jag har erfarenhet och sunt förnuft.  
*** Nej, men jag skulle gärna vilja ha mer kunskap.  
**** Nej, jag behöver inte det i mitt yrke.  
 
Inom genus- och jämställdhetskunskap, liksom inom andra kunskapsområden, byggs 
kunskaperna på och det kommer hela tiden ny forskning. Förtagsrådgivarna fick frågan 
om de brukar ta del av material kring företagande i ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv. Resultatet visar att en stor andel av företagsrådgivarna sällan 
eller aldrig tar del av material som handlar om företagande i ett genus- och 
jämställdhetsperpsektiv.  
 

Jag brukar ta del av material kring företagande ur ett genus- 
och jämställdhetsperspektiv
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* Ja, jag vill hålla mig uppdaterad. 
** Ibland, om det är ett intressant material.  
*** Nej, sällan eller aldrig.  
 
En relativt stor del av företagsrådgivarna håller sig dock uppdaterade genom att på 
kontinuerlig basis ta del av material i ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Medan 
ytterligare några läser om företagande och könsfrågor med ett visst urval, det vill säga 
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om det verkar vara ett intressant material. Ett fåtal har valt att inte besvara frågan. 
Precis som tidigare tendenser visar är det främst rådgivare inom kategorierna 
kommun/näringsliv samt övriga aktörer inom företagsrådgivning som ligger i framkant. 
Företagsrådgivare inom bank och revision tar sällan eller aldrig del av 
företagandematerial i ett genus- och jämställdhetsperspektiv.  

6.7 Sammanfattande kommentarer utifrån en enkätstudie av 
företagsrådgivare i Dalarnas län  

Företagsrådgivarna har, som kan förväntas, en god allmänkunskap om många 
branscher. Företagsrådgivarnas spetskompetenser finns inom mansdominerade 
branscher, såsom tillverkning, fastigheter och bygg, men även inom kvinnodominerade 
branscher såsom service och tjänster samt turism. Det är en jämn fördelning av kvinnor 
och män som besvarat enkäten, vilket bland annat återspeglas här. Ett tydligt mönster är 
att kvinnliga företagsrådgivare har god kunskap om mer kvinnliga yrkesområden, några 
av dem som inte finns med i diagrammet ovan är vård- och omsorg, kultur och fritid, 
hushållstjänster. Manliga rådgivare å andra sidan har oftare spetskompetens inom 
träindustrin, jord- och skogsbruk. Flertalet har goda kunskaper i ekonomi och juridik, 
som är viktiga delar av företagande. (Flera av rådgivarna som besvarat enkäter arbetar 
också inom bank och revision). Ett problem med att de största kunskaperna hos 
företagsrådgivarna finns inom traditionellt manliga branscher är att många kvinnor 
arbetar inom offentlig sektor. Det behövs mer erfarenhet och kunskap om den process 
det innebär att gå från offentlig sektor till privat sektor. Och den kompetensen behövs i 
företagsrådgivningen för att skapa kompetent arbetskraft, innovationer och flera 
företag.  
 
När företagsrådgivarna omnämner betydande egenskaper och kvaliteter som en 
företagare bör ha växer en mångfacetterad bild av en företagare fram. Företagaren är 
framförallt affärsman eller affärskvinna, med sinne för ekonomi och med starka 
drivkrafter. Men en framgångsrik företagare har även sociala och etiska kompetenser 
som servicekänsla, ödmjukhet och ärlighet. Den bilden skiljer sig något från gängse 
föreställningar om företagare som brukar målas upp, där företagaren ofta framställs som 
riskbenägen, karriärinriktad och rationell, (se t.ex. Holmquist, C. & Sundin, E. 2002; 
Westberg - Wohlgemut, H. 1996). Även i den här frågan finns det skillnader i vad de 
kvinnliga och de manliga företagsrådgivarna framhåller. Kvinnliga rådgivare framhåller 
i större utsträckning kvaliteter som hängivenhet, ödmjukhet, serviceminded, ärlig etc.  
Det är delvis dessa egenskaper och kvaliteter som företagsrådgivarna använder för att 
förklara varför män i större utsträckning blir företagare. De är, enligt rådgivarna, mer 
benägna att ta chanser och är bättre på att framhålla sig själva. Någon företagsrådgivare 
menar att det kan vara avgörande i kontakten med exempelvis finansiärer.  
 
Könsskillnader omnämns också som den vanligaste förklaringen till könsuppdelningen 
på arbetsmarknaden. En majoritet av företagsrådgivarna anser att kvinnor och män är 
biologiskt olika och därför ägnar sig könen åt olika uppgifter på arbetsmarknaden. Ett 
par rådgivare tar även upp fysiska skillnader, och hävdar att kvinnor exempelvis inte 
klarar av tunga lyft. Detta är ett klassiskt exempel som ofta framhålls i diskussionen om 
könssegregering, även om det är många kvinnor som finns inom vården och ständigt 
arbetar med fysiskt tunga arbetsuppgifter. Att långt färre rådgivare omnämner 
samhällsstrukturer och det sociala skapandet av kön tyder på en viss generell 
kunskapsbrist vad gäller genus- och jämställdhetskunskap. Många har kunskap om det 
biologiska könet och skillnader mellan kvinnor och män, men färre har kunskap om det 
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socialt skapade könet där bland annat våra föreställningar om vad kvinnor och män kan 
och bör göra ingår.  
 
De flesta är överens om att kvinnor och män har samma förutsättningar att starta 
företag, men det finns en större tveksamhet om huruvida kvinnor och män har samma 
villkor när de väl blivit egenföretagare. Detta kan bero på att många företagsrådgivare 
ser till de lagar, regler och ekonomiska kalkyler som ofta föregår registrerandet av 
företag och ansökan om lån. För företagsrådgivare inom bank och revision handlar det 
till mycket stor del om fakta och siffror. Men långt dessförinnan har samhällsstrukturer 
och socialisering gjort sitt med individer, varför det kan vara ett långt större steg för 
kvinnor att besluta sig för att starta eget. En av företagsrådgivarna nämner exempelvis 
bristen på förebilder för kvinnliga företagare. Kanske är det därför missvisande att, som 
en rådgivare, beskriva män som modigare… när kvinnor generellt har fler mentala 
hinder att övervinna för att bli företagare.  
 
 
7 Företagsrådgivning i Dalarnas län enligt intervjuer 
Förstudien syftar till att skapa en uppfattning om företagsrådgivningen i Dalarnas län, 
utifrån det faktum att kvinnors och mäns företagande och verklighet skiljer sig åt när 
det gäller traditioner, villkor och förutsättningar. I det här kapitlet presenteras resultatet 
från intervjuer med företagsrådgivare inom olika branscher i länet. De företagsrådgivare 
som intervjuats har delvis olika roller. Vissa rådgivare arbetar med flera delar av 
företagandet utifrån helhetsperspektiv, medan andra enbart arbetar med bokföring och 
revision. Åtta företagsrådgivare har intervjuats om sin egen bakgrund, arbetssätt, sin 
inställning till särskilda insatser för kvinnliga företagare och kunskaper i genus och 
jämställdhet. (Intervjuguiden finns bifogad som bilaga).  

7.1 Företagsrådgivarna 
Intervjupersonerna är hämtade från olika organisationer och utan att röja deras identitet 
följer här en kort presentation av de företagsrådgivare som intervjuats. Namnen är 
fingerade och respektive organisationer namnges inte, det gör däremot 
branschtillhörighet.  
 
Lars är 51 år och arbetar på en bank där han har en chefsposition. I sin rådgivarroll 
arbetar han både med finansiering och med en mer övergripande, rådgivande funktion. I 
grunden är Lars revisor och han har haft ett flertal uppdrag i ledande ställning under sitt 
yrkesliv. Genom arbetslivserfarenhet har han tillägnat sig störst branschkunskap om 
tillverkning och besöksnäring.  
 
Nicklas är 37 år gammal och arbetar inom en verksamhet som delvis drivs kommunalt 
och delvis av näringslivet. Han har en ekonomiutbildning i botten och har själv 
arbetslivserfarenhet från näringslivet. Nicklas branschkunskap är bred och han jobbar 
med rådgivning i ett helhetsperspektiv, det vill säga alltifrån dess att kunden kommer 
med en affärsidé till att företagandet är en verklighet.  
 
Kenneth är 54 år och driver en revisionsbyrå. Han har länge arbetat med ekonomi och 
har genom egen erfarenhet störst branschkunskap om lantbruk och skogsbruk. Genom 
sitt arbete möter han kunder inom alla slags företag, men främst inom hantverk, 
transport och service som är utmärkande för bygden. I sin rådgivarroll arbetar han 
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främst med vägledning inom redovisning, såsom moms, skatteredovisning, 
deklarationer, bokslut etc.  
 
Ingvar är 45 år och arbetar som bankman. Ingvar har arbetat inom samma bank under 
nästan tjugo års tid, dock på olika kontor i länet. Han tycker att det är svårt att peka ut 
någon särskild branschkunskap, men anger att hans kunskaper om fastighetsbranschen 
är relativt goda. I sin roll som företagsrådgivare arbetar han mest med inträdesmässiga 
finansieringsfrågor, såsom bankgiro, kort till anställda och vad han beskriver som 
”pengar in och pengar ut”.  
 
Tomas är 51 år och arbetar deltid som företagsrådgivare. Rådgivningen är inriktad på 
nyföretagare och själva startandet av företag. Tomas är utbildad civilekonom och 
arbetar numera som konsult. Han har en bakgrund inom verkstadsindustrin, där han har 
arbetat i olika ledande befattningar. Tomas har en bred branschkännedom, men har 
särskilt god kunskap om verkstads- och exportindustrin.  
 
Ulla är 55 år och arbetar som företagsrådgivare med kunder från hela Dalarna. I sin roll 
som rådgivare möter hon både nyföretagare och etablerade företagare. Oavsett om det 
handlar om en ny eller fast kund är hennes främsta uppgift att konsultera. Ulla är 
ekonom i botten och auktoriserad redovisningskonsult. Hon jobbar med rådgivning 
inom de flesta branscher, men är nischad mot lantbruk och skogsbruk. 
Branschkunskapen kommer i huvudsak från arbetet med olika företag och interna 
kurser.  
 
Håkan och Lotta är 46 år respektive 40 år och arbetar inom samma verksamhet med 
företagsrådgivning. Deras arbetsuppgift är att inspirera unga att prova på företagsamhet 
och att utbilda de rådgivare som tar sig an ungdomar som vill bli företagare. Håkan är 
civilekonom i grunden och har arbetat som lärare och redovisare. Lotta har tidigare 
arbetat som affärsrådgivare, och har även erfarenhet från ett samverkansyrke och 
detaljhandeln.  

7.1.1 Störst kunskap inom mansdominerade branscher  
Presentationen av företagsrådgivarna visar att flera i grunden är ekonomer och 
revisorer.  Företagsrådgivarna har främst arbetslivserfarenhet från traditionellt manliga 
branscher, såsom lant- och skogsbruk, transport, fastighetsbranschen, verkstadsindustrin 
etc. Ett par av intervjupersonerna har även erfarenhet av högre befattningar som chef 
eller VD inom näringslivet. ”Jag är i botten civilekonom, kompletterad utbildning i 
juridik. Jag har arbetat inom verkstadsindustrin på ledande position…”, berättar en av 
företagsrådgivarna om sin bakgrund. Ett par rådgivare har arbetslivserfarenhet från 
könsblandade yrken, exempelvis lärare och butiksbiträde, men när det handlar om att 
identifiera den egna branschkunskapen finns de sammanlagt största kunskaperna inom 
manliga områden. ”Jag är nog ganska bred, men man kan nog säga att 
verkstadsindustrin och framför allt exportindustrin har jag mer kunskap om än de 
övriga.”  

7.1.2 Rådgivarnas kunskaper i genus och jämställd 
En majoritet av de intervjuade företagsrådgivarna anser att de genom erfarenhet har 
förvärvat vissa kunskaper om genus och jämställdhet. Däremot är det ingen som har 
någon mer formell genus- och jämställdhetsutbildning, exempelvis kurs på högskola 
eller universitet. ”Jag har ju inte gått någon utbildning eller några kurser, men den 
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kunskap som jag har är förvärvad genom allmän kännedom.” En annan intervjuperson 
berättar om kunskaper förvärvade genom sin roll som företagsrådgivare; ”När man har 
arbetat så pass länge så har man ju lärt sig vilka skillnaderna (mellan kvinnors och mäns 
företagande) är liksom…” Även erfarenheter från privatlivet och den egna familjen 
framhålls som exempel på kunskaper i genus och jämställdhet.  
 
Ett par av företagsrådgivarna, representanter från kommun/näringsliv, har deltagit på 
seminariedagar och endagsutbildningar. ”Jag har ju ingen utbildning, det har jag inte. 
Men däremot har jag varit ner på en del träffar med fokus på kvinnlig företagande.” En 
annan rådgivare berättar att det är en av bankens policys att han ska delta i viss 
utbildning och diskussioner om jämställdhet i sin roll som bankchef.  
 
Samtliga intervjupersoner anger dock att de skulle vilja öka sina kunskaper i genus och 
jämställdhet, särskilt om kunskaperna har en relevans för deras arbete som 
företagsrådgivare. Exempelvis efterfrågas ökad kunskap om hur omedvetna attityder 
och mekanismer kan inverka på det egna arbetet. ”Det finns ju vissa situationer där man 
kanske skulle vilja veta mer om hur man tänker och så där.”  

7.2 Företagsrådgivarnas arbetssätt  
Frågorna som ställdes till företagsrådgivarna handlar bland annat om kunder och 
arbetssätt. Rådgivarnas inställning till huruvida det ska finnas ett genusperspektiv i 
företagsrådgivningen och om det ska finnas särskilda satsningar för att stötta kvinnor i 
företagandet är av intresse för studien.  

7.2.1 Könsuppdelad statistik  
Något mindre än hälften av de intervjuade företagsrådgivarna för statistik över hur 
många kvinnor respektive män som kommer för rådgivning, samtliga av dessa arbetar 
inom kategorin kommun/näringsliv.  I det ena fallet var år 2007 49 procent av kunderna 
kvinnor (en minskning från 2006 då 56 procent sökte företagsrådgivning). I det andra 
fallet var 50 procent av dem som sökte rådgivning kvinnor och 50 procent var män. I 
det tredje fallet redovisas att 48 procent av dem som söker råd var kvinnor.  
 
En knapp majoritet av de intervjuade företagsrådgivarna för ingen könsuppdelad 
statistik, dessa företagsrådgivare arbetar inom bank och revision. Istället använder de 
sig av uppskattningar som svar på frågan om hur många kvinnor och män som söker 
rådgivning per år. ”Det är jättesvårt att veta, men jag tycker att det blir mer och mer 
kvinnor så att jag kan tänka mig… om inte hälften så 40 procent.”  
 
Det finns uttryck för att företagsrådgivare som arbetar längre ut på landsbygden har en 
lägre andel kvinnor. ”Det kanske är 70 procent män och resten kvinnor”, berättar en 
rådgivare inom bankbranschen. ”I majoritet är det ju män alltså. Det är ju dom som 
driver företag, men jag skulle tippa att nio av tio är säkert män. Kanske, vi säger 80 
procent då och 20 procent är kvinnor under året som gått”, berättar en rådgivare inom 
revision.  

7.2.2 Ska det finnas särskilda satsningar på kvinnors företagande? 
En majoritet av rådgivarna tycker att det ska finnas särskilda satsningar på kvinnors 
företagande. Det är ingen skillnad mellan branscherna, utan rådgivare inom såväl bank, 
revision och kommun/näringsliv hyser en liknande uppfattning. Åsikten grundar sig 
främst på rådgivarnas erfarenhet av att kvinnor och män agerar olika. Det är främst vid 
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företagsstarten som behovet av insatser anses viktiga, men även generellt. ”Jag har en 
känsla av att kvinnor är väldigt försiktiga i sitt företagande. Dom ska ha någon form av 
bollplank eller stöd eller någonting”, anser en rådgivare som arbetar inom revision. ”Ja, 
det tycker jag. Jag tror att kvinnor av naturen är försiktigare än män. Det märker jag på 
rådgivningen också, för kvinnor är lite mer försiktiga och lägger budgeten lite mer 
försiktigt och så. Det måste man ha i beaktande när man träffar dom”, berättar en 
företagsrådgivare som arbetar med nyföretagare. En rådgivare som jobbar mycket med 
ungdomar ser mansdominansen som en anledning till att stötta kvinnor i deras 
företagande. ”Dom kvinnliga förebilderna drunknar lätt, dom kommer inte riktigt fram 
utan dom måste man lyfta fram mer. /…/ Dom jobbar mycket mer i det tysta, gör inte så 
mycket väsen av sig.”  
 
Två företagsrådgivare, båda verksamma inom kommun/näringsliv, tycker dock inte det 
ska finnas särskilda satsningar för kvinnor. Utgångspunkten för dessa är att kvinnor och 
män ska behandlas lika, och att bevekelsegrunderna är desamma oavsett om det handlar 
om män eller kvinnor. ”Nej, det tycker jag inte. Jag tycker ju att utgångspunkten måste 
vara att alla behandlas lika och det är de bra idéerna som det ska satsas på”, anser en av 
rådgivarna. Den andra företagsrådgivaren för ett liknande resonemang; ”Men i min 
värld är det så att har man en bra idé så skall man hjälpas fram, alldeles oavsett om man 
är man eller kvinna”.  
 
Trots att majoriteten av de intervjuade rådgivarna anser att det ska finnas satsningar på 
kvinnors företagande är det en minoritet som arbetar, eller har arbetat, aktivt för att ge 
kvinnor extra stöd. En av rådgivarna inom kommun/näringsliv ägnar en del av sitt 
arbete åt projektarbete som inriktar sig på kvinnliga företagare. I en verksamhet för 
ungdomar har rådgivarna ett utbildningsprogram som enbart är till för kvinnor, där man 
bland annat föreläser och besöker skolor. ”Flera besök ute på skolorna… /…/ Sen har vi 
föreläsare som inspirerar de här tjejklasserna.” Ytterligare en rådgivare har tidigare 
arbetat med särskilda satsningar på kvinnors företagande. Idag försöker samma 
rådgivare att vara en förebild i sitt dagliga arbete i och med att hon själv är kvinna.  ”Vi 
har haft företagsrelaterade satsningar för kvinnor någon gång tillbaka och det var 
ganska intressant… /…/ Ja, syftet var väl egentligen så här att kvinnor som var 
intresserade av att starta eget skulle få lite inspiration och en språngbräda att starta 
eget.” 
 
De intervjupersoner som är av åsikten att det bör finnas särskilt stöd för kvinnor men 
inte själva bedriver särskilda satsningar anger resursbrist som en orsak. ”Nej, såna 
möjligheter har vi inte. Möjligheterna är begränsade naturligtvis. Det är inte samma 
utbyte av företag heller. Det är skillnad om man är i stan”, berättar en rådgivare som 
driver en mindre revisionsbyrå. En annan intervjuperson som är verksam inom 
kommun/näringsliv ger uttryck för en liknande förhållanden; ”Nej, det är bara jag i 
verksamheten här”.  

7.2.3 Rådgivningssituationen  
På frågan om rådgivarna använder samma tillvägagångssätt i sitt arbete oavsett om 
kunden är man eller kvinna svarar de flesta ja. Detta oavsett vilken verksamhet 
rådgivaren arbetar inom. Utgångspunkten är att det är affärsidé och process som ska 
styra rådgivningssituationen. ”Så jag har väl inte något speciellt tillvägagångssätt som 
baserar sig på tjejer, utan det är mer vart de ligger i sin process./…/ Det är ingen 
skillnad om det är män eller kvinnor.” Ett par av rådgivarna är tveksamma, men 
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framhåller ändå en individanpassad rådgivning som kan variera från person till person, 
dock inte från kön till kön. ”Ja, det tycker jag att jag gör, men man vet ju aldrig hur man 
är och hur man beter sig… För det beror ju lite grann på vad personen frågar efter 
också.”  
 
En intervjuperson menar att hans tillvägagångssätt i rådgivningen är detsamma för både 
kvinnor och män, men däremot anpassar han upplägget när invandrare (både kvinnor 
och män) kommer för rådgivning. ”Däremot är det skillnad om det kommer en 
invandrare till exempel. Jag har mer skillnad i rådgivningen där, än om det är en man 
eller kvinna. För invandrarna har en helt annan bakgrund.” 

7.3 Företagsrådgivarna om kvinnors och mäns företagande  
Ovan konstateras att de intervjuade företagsrådgivarna har samma tillvägagångssätt i 
sin rådgivning oavsett om företagaren är kvinna eller man. Däremot upplever samtliga 
intervjupersoner att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagande. Så även 
om bemötandet och arbetet med kunderna inte följer några könsmönster så tycks 
företagandet i sig uppvisa tydliga könsmönster.  
 
Dessa könstypiska mönster karakteriseras, enligt rådgivarna, av kvinnors försiktighet 
och osäkerhet. Detta tycks vara genomgående både vad gäller företagsidéer och 
finansiering. ”Ja, kvinnor behöver mer stöd eftersom de är osäkra trots goda idéer. /…/ 
De behöver mer bekräftelse och glada tillrop.” En företagsrådgivare som arbetar på 
bank berör skillnaderna i ett finansieringsperspektiv; ”I de arrangemang där det är fråga 
om stora krediter, där tror jag inte att jag har haft kontakt med någon kvinna. Det är 
oftast i mindre skala när det är kvinnor som driver företag”.  
 
En annan uppfattning som framhålls är att kvinnor är mer noggranna och mogna i sitt 
förhållande till företagande. ”De är mognare. Mognare och får lite mer gjort”, berättar 
en företagsrådgivare. En annan rådgivare beskriver en lång process innan kvinnor ger 
sig på företagande; ”Ett mönster som går igen ganska ofta är att tjejer som kommer hit 
har en idé som de burit på ganska länge och har haft funderingar på om de ska 
förverkliga”. Ytterligare en skillnad som framhålls i ett par intervjuer är kvinnors 
benägenhet att starta företag i par eller i grupp. Erfarenheterna av att kvinnor startar 
företag med en eller flera andra kvinnor är dock inte särkilt goda, utan 
företagsrådgivarna vittnar om en del svårigheter med företagssammansättningen.   
 
Männen däremot anses ofta hysa en stor tilltro till sina företagsidéer. Män tycks ofta ha 
kommit ganska långt i sin process när de söker rådgivning. ”Det vanliga är att killar 
kommer och dom vill ha en F-skattsedel för att dom har redan ett uppdrag på gång.” En 
annan rådgivare berättar om liknande erfarenheter; ”Männen kommer hit och säger att: 
jag har en jättebra idé, jag vill satsa på det här och låna pengar på banken.” Rådgivarna 
ger uttryck för att män snarare behöver hållas tillbaka än hjälpas fram. ”Män vill ju ut 
på internationella marknaden på en gång. Så män får man snarare hålla tillbaka.”  

7.3.1 Driver kvinnor och män företag på samma villkor? 
Företagsrådgivarna fick ta ställning till ett påstående om att kvinnor och män driver 
företag på samma villkor. Ingen annan intervjufråga väckte samma tveksamhet som den 
om kvinnors och mäns villkor. Svaren förblev också relativt korta och få utvecklingar 
gjordes, trots att rådgivarna uppmuntrades att motivera sitt ställningstagande. ”Det var 
en knepig fråga. Ja, det var en jättesvår fråga. Ja, jag lutar nog faktiskt lite åt det.” 
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En majoritet instämde dock i att kvinnor och män driver företag på samma villkor. Flera 
av företagsrådgivarna gick dock in på skillnader när de utvecklade sina svar. ”Ja, det 
blir nog mer och mer lika. Det tror jag. Jag tror att om vi tittar tillbaka lite så togs 
kvinnors företagande inte riktigt på allvar som det gör idag”, berättar en 
företagsrådgivare. En annan rådgivare ger uttryck för samma ambivalenta svar; ”Ja… 
/…/ Handlar upp, det känns som att inte det sker på samma villkor. Kanske behandlas 
lika, men jag vet inte. Jag har inget belägg för det, men det är den känslan jag har.” 
 
Några rådgivare anser att kvinnor och män inte driver företag på samma villkor. En 
rådgivare hänvisar till en generell ojämställdhet som han dock anser blir allt mindre i 
och med generationsskiften. En annan menar att själva företagandet drivs på samma 
villkor ”men världen runtomkring företaget är inte på lika villkor”.  
 
En företagsrådgivare som även arbetar som kontorschef på en mindre bank ger en 
annan vinkling åt frågan om kvinnors och mäns villkor, då han antyder att inte heller 
rollen som företagsrådgivare är densamma för de olika könen: 
 

”Ja, ur mitt perspektiv så tycker jag det. Kvinnor stöter säkert på mer problem… Jag vet 
ju bara att en kvinnlig kontorschef som jag hade en gång i tiden. Hon fick ju liksom det 
bemötandet att hon i sin företagsrådgivarroll… Vissa män hade svårt att prata med henne. 
Det skulle vara en man som dom pratade företag med. Så det kanske kan finnas andra 
problem med att vara kvinnlig företagare. /…/ Traditionellt då har det varit män som har 
varit företagare och i affärsrelationer så är det nog många män som är ovana vid att 
förhandla med en kvinna. /…/ Men dom här frågorna är ju ur mitt perspektiv. Jag tycker 
inte själv att det är något konstigt, men det finns nog en attityd i näringslivet.” 

7.4 Sammanfattande kommentarer från intervjuer med företagsrådgivare på 
landsbygden i Dalarnas län  

Det slumpmässiga urvalet av aktörer inom företagsrådgivning ledde till att sex manliga 
företagsrådgivare och två kvinnliga företagsrådgivare intervjuats (vid totalt sju 
intervjutillfällen). Företagsrådgivarna har över lag breda branschkunskaper, men 
kunskaperna utöver ”allmänt breda” finns inom traditionellt manliga yrkesområden. 
Antalet män som intervjuats, i kombination med den regionala kulturen, kan förklara 
varför företagsrådgivarna sammantaget har störst kunskaper inom mansdominerade 
branscher, såsom lant- och skogsbruk, transport, verkstadsindustri och fastigheter. Det 
behöver inte betyda att det får en negativ inverkan på företagsrådgivningen som ges till 
kvinnor. Å andra sidan skulle det kunna vara till många kvinnors fördel att få diskutera 
sin affärsidé och utveckla sin verksamhet i samråd med rådgivare som har liknande 
erfarenheter och goda kunskaper inom typiskt kvinnliga arbetsområden. 
 
Företagsrådgivarna ställer sig positiva till ökade kunskaper inom genus- och 
jämställdhet. Det kan vara ett uttryck för att kunskaperna som finns hos 
företagsrådgivarna, och som är förvärvade genom egen erfarenhet, inte upplevs som 
tillräckliga för att säkerställa att företagsrådgivningen har ett genusperspektiv. Det vill 
säga att det i rådgivningen tas hänsyn till att kvinnors och mäns företagande och 
verklighet till viss del skiljer sig åt, bland annat vad det gäller traditioner, 
förutsättningar och attityder i samhället. Ett mönster när det gäller utbildning är att 
företagsrådgivare inom kommun/näringsliv ligger i framkant när det gäller fokus på 
kvinnors företagande, bland annat vad gäller kortare utbildningsinsatser och 
könsuppdelad statistik. Det tycks å andra sidan inte vara liktydigt med ambitionen att 
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satsa särskilt på kvinnors företagande. En förklaring kan vara att dessa aktörer redan har 
(nästintill) lika många kvinnor och män som besöker dem för rådgivning. Det ska också 
tilläggas att utbildningsinsatserna är av det kortare slaget, exempelvis endagsseminarier, 
medan genus- och jämställdhet är ett kunskapsområde som vilket annat (jämför med 
exempelvis arbetsmiljö). Det krävs mer än några timmar för att få ett kunskapsdjup. 
Företagsrådgivarna inom bank och revision är positiva till särskilda satsningar för 
kvinnor, men tycks överlag inte ha något kunskapsfokus på genus- och jämställdhet när 
det gäller företagsrådgivning. För mindre revisionsbyråer och bankkontor uppges 
resursbrist som orsak till att man inte arbetar aktivt med dessa frågor.  
 
Intressant är också att en majoritet av de intervjuade företagsrådgivarna är positiva till 
särskilda satsningar på kvinnors företagande, samtidigt som flertalet anser att kvinnor 
och män driver företag på samma villkor. Det har dock ovan konstaterats att 
företagsrådgivarna gav uttryck för en stor tveksamhet om huruvida kvinnor och män har 
samma villkor när det gäller företagande, vilket kan vara en förklaring till att flertalet 
ändå är för särskilda satsningar på kvinnors företagande.  
 
Det framträder även ett ambivalent mönster när det gäller tillvägagångssätt i 
rådgivningen kontra skillnader i kvinnors och mäns företagande. Flertalet rådgivare 
använder samma tillvägagångssätt i sitt arbete, oavsett om de möter kvinnor eller män 
för rådgivning. Utgångspunkten är att det är affärsidén och vart i processen företagaren 
ligger som styr rådgivningen och att kön saknar betydelse i sammanhanget. Samtidigt är 
samtliga företagsrådgivares erfarenhet att det finns tydliga skillnader mellan kvinnors 
och mäns företagande. Bland annat att kvinnor generellt är osäkrare inför företagandet 
och sin affärsidé. De tycks ha en längre startsträcka och satsar i mindre skala än män, 
för att sedan utvecklas i ett långsammare tempo. Förklaringen till resultatet kan vara en 
rädsla inför att framstå som ”orättvis” åt något håll, men kanske särskilt ett sätt att värja 
sig från eventuella ”påhopp” om att kvinnor missgynnas som företagare. Olika 
tillvägagångssätt behöver dock inte per definition handla om orättvis behandling, utan 
det kan även handla om en medvetenhet om att kvinnor och män generellt har olika 
erfarenheter, föreställningar och förutsättningar med sig i bagaget till 
företagsrådgivningen.  
 
 
8 Företagarnas röster om företagsrådgivning 
Sex kvinnliga företagare har intervjuats om hur de upplevde sin företagsrådgivning. 
Resultatet från dessa intervjuer ger en uppfattning om ”åt vilket håll vindflöjen blåser”, 
och det finns mer intressant kunskap att hämta hos de personer som nyttjat rådgivande 
verksamheter för att utveckla sina idéer och sitt företagande. Här redovisas de resultat 
som utifrån förstudiens syfte är värda att lyftas fram, och som kan vara intressanta 
aspekter att ta del av för företagsrådgivare och deras kunder. Först följer en presentation 
av företagarna, där namnen är fingerade.  
 
Rebecca driver enskild firma och arbetar med olika tjänster inom miljöteknik. Rebecca 
fick sin företagsrådgivning i och med en starta eget – kurs som Nyföretagarcentrum 
anordnade i samarbete med Almi. Kursen sträckte sig över sex utbildningstillfällen som 
hölls kvällstid. Hon berättar att kursen behandlade många delar av företagandet som det 
kan vara bra att ha vetskap om. ”Ja, en lektion kunde det vara varuhantering, nästa 
lektion handlade om bokföring och nästa om skatter… och så där.” 
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Kersti driver ett aktiebolag som erbjuder servicetjänster som boende och matservering. 
Kersti fick rådgivning hos banken då hon och en kvinnlig kollega bestämde sig för att 
satsa på företaget. Inledningsvis fick de hjälp med ekonomiska kalkyler och trots att 
företaget idag är etablerat så söker de fortsatt stöd hos banken för att kunna utveckla sin 
verksamhet i rätt riktning.  
 
Johanna har en inredningsbutik som hon driver i form av enskild firma. Johanna har 
fått sin företagsrådgivning dels hos näringslivskontoret och dels hos MittDalarna. 
Initialt tog hon stöd av rådgivning och fick då främst hjälp med att utveckla sin 
affärsplan. ”Det var först och främst att skriva ihop en affärsplan, då. Det var det som 
jag fick hjälp med.” 
 
Eva driver enskild firma och är verksam inom massage, kost – och näringsbehandling. 
Eva har dels gått en starta eget – kurs och dels har hon fått rådgivning genom 
nyföretagarcentrum. Hon sökte rådgivning initialt för att få hjälp att söka starta eget –
bidrag, men även därefter har hon fått stöd genom rådgivning. ”Jag ringer till henne lite 
då och då, när jag har kört fast. Hon är ett kanonbra stöd.”  
 
Malin har ett aktiebolag och arbetar med bemanning och verksamhetsutveckling inom 
ett nischat område. Hon har fått rådgivning via nyföretagarcentrum, och har fått stöd 
inom de flesta delar som har med företagande att göra. ”Han var ju mitt bollplank… Jag 
gjorde affärsplan och såna saker och så tittade han på det. Ja, det var hela kitet då… 
som ingick i företagsrådgivningen.” 
 
Stina driver en enskild firma och jobbar som konsult inom träindustrin. Hon har fått 
rådgivning dels från nyföretagarcentrum och dels från företagsinkubatorn 
(Teknikdalen). ”Innan jag startade så var jag och pratade med dom för att kolla av läget 
och känna att jag var på rätt spår. Sen så har jag fått mycket personlig coaching, pratat 
mycket affärsplaner och så…” 

8.1 Företagarnas upplevelse av företagsrådgivningen  
Företagarna vittnar om att företagsrådgivarna har god kunskap om hur det är att driva 
företag och/eller att vara konsult. Det är, enligt de intervjuade företagarna, den 
viktigaste kunskapen som en rådgivare bör besitta. Däremot var det endast ett par 
företagare som upplevde att rådgivaren hade specifik kunskap om just deras bransch. 
”Svår fråga… Det är svårt för dom att ha kunskap om alla branscher. Så nej, egentligen 
inte. Men han hjälpte på ett bra sätt ändå”, resonerar en företagare. ”Ja och nej. Hon har 
jättebra kunskap om hur det är att jobba som konsult, men hon har ingen kunskap direkt 
om träindustrin. Men jag skulle vilja säga att hon har god kunskap”, berättar en annan 
företagare.  
 
Samtliga företagare upplevde att företagsrådgivarna hade förståelse för deras affärsidéer 
och det sätt som de planerade att driva sin verksamhet på, liksom att 
företagsrådgivningen var utformad på ett sätt som passar både kvinnor och män. En av 
intervjupersonerna framhåller dock att hon bytte företagsrådgivare till 
nyföretagarcentrum relativt omgående på grund av bemötandet hon fick hos en annan 
aktör inom rådgivning.  
 

”Jag vill gärna framföra lite kritik också, för jag började resan med att ta kontakt med 
Almi. Och där fanns det ingen förståelse överhuvudtaget. Jag ringde X (en regional aktör 
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inom företagsrådgivning) och de frågade inte ens vilken min affärsidé var. Det var en 
kvinna som jag pratade med, och hon… ja… Jag ringde först och frågade om 
Teknikdalen, och så utgick hon egentligen ifrån att jag skulle starta frisersalong eller 
liknande. Hon var väldigt nedlåtande. ‘Lilla gumman, då ska man ju hålla på med något 
teknikinriktat’ ungefär. Då blev jag helt knäckt, speciellt eftersom det var en kvinna som 
sa det. Men det sitter väl så djupt förstås sånt där.” 

8.1.1 Kvinna eller man, spelar det någon roll? 
Företagarna fick även frågan om det någon gång under rådgivningen blev tydligt att de 
är kvinnor, och inte män. Flertalet svarade nej på denna fråga. ”Nej, det tycker jag inte. 
Nej, jag upplevde det inte så.” En av företagarna menar att könets betydelse kom ifråga 
när det gällde att belysa exempel. ”Det är ju lätt att man kommer in på jämförelser, bara 
för att belysa hur det kan vara. Så att man inte fastnar i samma fälla… Tjejer gör si och 
killar för så. Men jag kände mig inte behandlad på något visst sätt för att jag är kvinna”.  
 
En av företagarna framhåller att det faktum att hon är kvinna blivit tydligt i några 
sammanhang vid rådgivningen hos banken. ”Det har blivit tydligt, både på ett positivt 
sätt och på ett negativt sätt. Men över lag tycker jag att det är positivt att vara kvinna 
och företagare.”  
 
Ett par av företagarna har fått rådgivning av en manlig företagsrådgivare, ett par har fått 
rådgivning av en kvinnlig rådgivare och ytterligare några har fått rådgivning av både en 
manlig och en kvinnlig rådgivare. Vid intervjun fick de ta ställning till huruvida de helst 
vill ha en manlig företagsrådgivare, en kvinnlig företagsrådgivare, både en manlig och 
en kvinnlig företagsrådgivare, eller om könet på rådgivaren inte spelar någon roll. En 
majoritet av företagarna tycker inte att det spelar någon roll om de får träffa en man 
eller en kvinna vid rådgivningen. Det viktiga är rådgivarens kompetens och inställning. 
”Det spelar ingen roll så länge det är en människa som har rätt inställning.” ”Det är 
kompetensen. Det spelar absolut ingen roll. Det är beroende på kompetens”.  
 
Ett par av intervjupersonerna framhåller att de vill ha tillgång till både en kvinnlig och 
en manlig företagsrådgivare. ”Jag tycker att det är bra att träffa både en kvinna och en 
man för att de har olika synpunkter…” En av intervjupersonerna håller på att utveckla 
en ny affärsidé, en innovation som riktar sig till kvinnor, varpå hon är tacksam över att 
få träffa sin kvinnliga företagsrådgivare. ”Och den verksamheten är inriktad mot 
kvinnor, så att då kändes det som att det är bra om det är en kvinnlig företagsrådgivare. 
För då är det lättare att… Hon förstår ju bättre vad jag är ute efter, än vad en man skulle 
kunna göra”.  

8.2 Ska företagsrådgivare ha kunskap om kvinnors företagande och villkor? 
Det har framkommit i forskning att det finns vissa skillnader i förutsättningar och 
villkor för kvinnliga och manliga företagare. Företagarna fick ta ställning till huruvida 
de anser att företagsrådgivare bör ha särskild kunskap om kvinnors företagande och 
villkor, eller om det är tillräckligt med god kunskap om företagande. Det här ämnet 
tycks vara intressant ur företagarnas perspektiv, då de flesta ägnade frågan eftertanke 
och utvecklade svaren.  
 
En majoritet av de intervjuade företagarna anser att det är viktigt och bra om 
företagsrådgivarna har kunskap om kvinnors företagande och villkor. Ett argument är 
att rådgivarna skulle kunna jobba mer med de delar som kvinnor ofta behöver utveckla. 
”Och sen tror jag väl också att kvinnor generellt är dåliga på att framhålla sig själva och 
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ta betalt. /…/ Och det tror jag är viktigt att rådgivarna vet om det och vet hur man ska 
jobba för att förebygga sådana här saker. Få bort sådana här beteenden…” En annan 
företagare framhåller vikten av förståelse för könsskillnader, så att rådgivningen kan 
optimeras. ”Det är väl bra om de har kunskap om skillnader som framkommit, för då 
riktar man ju samtalen lite bättre mot eventuella problem som kan finnas. Förståelse för 
de här frågorna är väl aldrig fel…”  
 
Även generell ojämställdhet i samhället framhålls som en anledning till att 
företagsrådgivare bör ha kunskap om kvinnors företagande och villkor. ”Det tycker jag 
är viktigt att den kunskapen finns. För det är ju skillnader i samhället fortfarande. Ja, det 
tycker jag är viktigt. För vi är ju inte jämställda.” Ytterligare en företagare poängterar 
vikten av att det finns kunskap om kvinnligt företagande. Hon framhåller särskilt 
kunskap om den problematik som kan bli gällande vid företagande inom otraditionella 
yrken. Själv är hon kvinna och verksam inom träindustrin.  
 

”Alltså det är ju bra tycker jag att man åtminstone har en kunskap om vilken problematik 
som råder mellan kvinnor och män i olika situationer. Så att man kan hjälpa till… Om 
man tänker på mig som är kvinna inom en mansdominerad bransch. Nu hanterar ju jag 
det på mitt sätt och ganska bra. Men jag tror att det är viktigt att man har med sig såna 
frågor, så att man vet vad folk råkar ut för.”  
 

Ett par av de tillfrågade företagarna anser inte att företagsrådgivarna behöver särskild 
kunskap om kvinnors företagande och villkor, eftersom det är verksamhet och inte 
kön som är viktigt. ”Nej, det tror jag inte behövs. De behöver bara ha kunskap om 
vad som gäller för företagare, ekonomiskt och så”, framhåller en företagare.  
 
 
9 Diskussion  
Det finns en systematisk fördelning av yrken och arbetsuppgifter mellan kvinnor och 
män i samhället, i organisationer och på arbetsplatser. På arbetsmarknadsnivå innebär 
det att kvinnor och män i hög grad finns inom skilda sektorer och yrken. Detta märks 
även i företagandet, inte bara för att fler män driver företag utan för att kvinnor och män 
inriktar sig på olika områden och driver sina affärsidéer på olika sätt.  
 
En kartläggning av företagsrådgivare i Dalarna visar att uppskattningsvis 111 
verksamheter på olika sätt arbetar med rådgivning i länet. Det är en stor grupp aktörer 
som kommer i kontakt med kvinnliga företagare, och som har ett visst inflytande över 
företagsklimat och näringslivsutveckling i länet. Företagsrådgivarnas kunskaper, 
förhållningssätt, arbetssätt och attityder spelar en roll när det gäller att bana väg för 
kvinnor som vill slå sig in på företagande. Företagsrådgivning kan vara ett sätt att bidra 
till ett jämställt företagande, även om det kan vara svårt för enskilda rådgivare att se sin 
egen betydelse. En viktig del i företags- och affärsrådgivning är att synliggöra 
möjligheter och problem för kvinnor och män när det gäller att bryta in i enkönade 
branscher.  

9.1 Företagsrådgivarnas kunskaper i genus och jämställdhet 
I princip alla människor vet att det finns biologiska skillnader mellan könen, men det 
finns även en social dimension som är knuten till kön (som inte är lika påtaglig som det 
biologiska könet). Kön kan betraktas som en social konstruktion som dagligen 
produceras och reproduceras, bland annat genom våra föreställningar om kvinnor och 
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män, (se t.ex. Connell, R.W. 1995). Flera av företagsrådgivarna i studien menar att 
tjejer och killar föds olika, och att det finns ”naturliga” skäl till den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. ”Vi är olika från start.” Det är en förklaring, men den tar inte hänsyn 
till sociala och kulturella förväntningar på män och kvinnor. Vid en första anblick är det 
svårt att se hur genus, den sociala dimensionen av kön, påverkar. Med ökad 
medvetenhet framträder dock tydliga sociala och kulturella mönster fram, som anger 
vad kvinnligt och manligt ”är”.  
 
Kunskap om genus och jämställdhet hjälper oss att förstå strukturer i samhället, i 
arbetslivet och även individers agerande. Det handlar, som tidigare nämnts, om ett 
tämligen komplicerat kunskapsområde som hela tiden byggs på och utvecklas. En 
majoritet av företagsrådgivarna framhåller att de har genus- och jämställdhetskunskap 
som kommer av egen erfarenhet och sunt förnuft. Erfarenhet är inte att förkasta, MEN 
det är få kunskapsområden som människan behärskar endast genom vardagserfarenhet. 
Aningen tillspetsat skulle i så fall alla föräldrar ha tillräcklig kunskap för att arbeta som 
förskolepedagoger, men idag efterfrågas ofta högskoleutbildning för arbete inom 
förskolan. Erfarenhet och sunt förnuft är positivt, men kan inte per automatik likställas 
med mer formell utbildning och kunskap. Kunskapsbrister kommer, som tidigare 
nämnts, exempelvis till uttryck i företagsrådgivarnas förklaringar till den 
könsuppdelade arbetsmarknaden. Flertalet hänvisar till biologiska skillnader mellan 
kvinnor och män och fåtalet till tradition, normer och förväntningar. Att en majoritet av 
företagsrådgivarna anser att kvinnor och män har lika förutsättningar och villkor som 
företagare tyder också på kunskapsluckor.  
 
Utifrån studiens resultat kan även frågan om nätverk lyftas. Varken företagsrådgivare 
eller företagare i studien framhåller betydelsen av nätverk, med något enstaka undantag.  
Nätverk, mentorskap och andra kontakter mellan nya och etablerade företag är ett sätt 
att främja företagandet. För kvinnor, som generellt tycks föredra en längre process och 
mer utrymme för idéutveckling, kan nätverk och mentorskap fylla en viktig funktion. I 
glesbygder kan behovet av kontakter och nätverk vara stort. Kunskaper om det behov 
som föranleder nätverksaktiviteter samt hur dessa kan genomföras skulle kunna berika 
företagsrådgivningen.  

9.2 Är kvinnor och män företagare på samma villkor – en laddad fråga 
Att frågor om kön och jämställdhet väcker starka och ofta negativa reaktioner är inte 
ovanligt. Även i den här förestudien märks det att kön är en laddad fråga. 
Företagsrådgivarna understryker gärna att kvinnor och män har samma förutsättningar 
och villkor, och att kvinnor och män behandlas lika. ”JA!”. Det finns liknande uttryck 
hos de kvinnliga företagarna som, ibland utan någon som helst eftertanke, svarar att de 
inte bemöts annorlunda på grund av sitt kön.  Frågor om kön blir negativt för många 
kvinnliga företagare, både på ett personligt plan och i deras yrkesroll. Det finns oftast 
en önskan om att bli uppmärksammad för det man åstadkommer, och inte för sitt kön. 
En del kvinnor värjer sig bestämt mot särskilda insatser eftersom det kan tolkas som om 
de är mindre kvalificerade än män.  
 
Likväl framkommer en hel del resultat som tyder på att kvinnor och män inte har 
samma förutsättningar och villkor. Ett exempel är den företagare som menar att det i 
vissa situationer blivit tydligt att hon är kvinna, och att det faktumet både gynnat och 
missgynnat henne. Ett annat exempel är den företagsrådgivare som framhåller att ”de 
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faktiska förutsättningarna ser på papper lika ut, men familjesituationer, gamla normer 
och attityder skiljer sig åt och påverkar förutsättningarna för att starta”.  
 
Ytterligare en faktor som talar emot att kvinnor och män har samma förutsättningar och 
villkor är företagrådgivarnas uppskattningar om hur många kvinnor och män som söker 
rådgivning. Kvinnor som söker rådgivning i företagandeärenden är i minoritet, ibland i 
stor minoritet. ”25 kvinnor, 125 män”, uppger en företagsrådgivare som arbetar på bank 
i Avesta. ”Jag gör ca 150 deklarationer varje år. Mest män”, framhåller en revisor som 
är verksam i Ludvika. ”40 män, 5 kvinnor kanske”, uppger en bankman i Malung.  
 
Resultatet är således ambivalent, och en förklaring kan vara att många företagsrådgivare 
arbetar inom bank och revision, och där finns det ”hårda” underlag, siffror och kalkyler 
att förhålla sig till, oavsett kön. Det betyder dock inte att kvinnor och män har samma 
förutsättningar och villkor i företagandet. Bland småföretagare upplever exempelvis 
kvinnor större problem med tillgång på lån, (Finansieringssituationen för kvinnor som 
är företagare, 2007).  
 
En manlig företagsrådgivare skrev ned en fråga i sin returnerade enkät; ”Varför pratar 
man om kvinnliga företagare, men inte om manliga företagare?” Svaret är förmodligen 
att mannen är norm i företagandet, av bland annat traditionella och kulturella skäl. 
Kvinnors representation bland företagare har alltid varit lägre än männens, eftersom 
kvinnor historiskt sett inte tillåtits bedriva företag, (Bladh, C., 1995, SOU 2003:16). 
Ofta framgår av sammanhanget vad som avses, men inte alltid och det avslöjar våra 
könsfärgade referensramar. Exempelvis skulle förmodligen uttrycket ”maskulin 
sjuksköterska” tolkas som ett omdöme om en kvinna och ”maskulin läkare” tolkas som 
ett omdöme för en man, trots att det lika gärna kan vara tvärtom, (Försök att bryta! 
Rapport om projekt för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden 1993-2005, 
2007).  Även yrkesbeteckningen ”företagare” kan beskrivas som könsmärkt. 

9.3 Företagsrådgivarnas arbetssätt  
Företagsrådgivarna vittnar om att det i deras dagliga arbete blir tydligt att kvinnor 
behöver ”mer stöd eftersom de är osäkra trots goda idéer”, att kvinnor är mer 
”försiktiga” och att ”tjejer som kommer hit har en idé som de burit på ganska länge och 
har haft funderingar på att förverkliga”. En av företagarna menar att kvinnor generellt är 
sämre på att framhäva sig själva och på att ta betalt för sina varor och tjänster. Männen 
beskrivs som ”modigare” och mer ”riskbenägna”. En företagsrådgivare berättar; ”Män 
vill ju ut på den internationella marknaden på en gång. Så män får man snarare hålla 
tillbaka.”  
 
Kvinnors strategi ser ofta annorlunda ut än männens, de satsar oftare i mindre skala och 
inom traditionellt kvinnliga områden med lägre avkastning. Det är egentligen inte så 
konstigt och behöver inte betyda att kvinnor är födda med ”försiktiga” gener. De 
företagsformer som kvinnor oftare väljer är delvis anpassade till traditionella 
uppfattningar om könsroller. I och med industrialismens genombrott och lönearbetets 
framväxt blev könsarbetsdelningen tydlig. Mannen yrkesarbetade och sörjde för 
ekonomin, kvinnans huvuduppgift var att sörja för hem och barn. Vår tids 
arbetsmarknad och arbetslivets system har utvecklats utifrån dessa förhållanden, (SOU 
2004:43). Vid studier av mäns och kvinnors motiv till att bli egenföretagare visar det 
sig att män oftare blir företagare för att de vill tjäna bra, medan kvinnor i högre 
utsträckning blir företagare för att kunna anpassa arbetet till familjens behov, (Hård, U., 
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Sundin, E. & Tillmar, M., 2007). Och eftersom företagare många gånger startar eget 
inom områden de har tidigare erfarenhet av, innebär detta att kvinnliga företagare oftare 
finns inom områden med lägre status. Det vill säga att gamla traditioner lever kvar i 
företagandet.  
 
Trots att de flesta företagsrådgivare kan beskriva stora könsskillnader så anger en 
majoritet att de använder samma tillvägagångssätt för kvinnor och män. För de 
företagsrådgivare som arbetar med finansieringsfrågor och revision finns begränsat 
utrymme att anpassa arbetssättet efter kön. För de som arbetar mer övergripande med 
företagsrådgivning kan ett genusanpassat tillvägagångssätt gynna de personer som 
söker rådgivning, särskilt kvinnliga företagare som tycks vara i behov av ett större stöd 
och en längre process. Även flertalet företagare som intervjuats tycks positivt inställda 
till en genusanpassning, för att bättre kunna rikta rådgivningen och göra företagarna 
uppmärksamma på generellt kvinnliga beteenden och situationer som kan uppstå. ”Och 
sen tror jag väl också att kvinnor generellt är dåliga på att framhålla sig själva och ta 
betalt. Och det tror jag är viktigt att rådgivarna vet om det och vet hur man ska jobba 
för att förebygga sådana här saker.” 
 
Som tidigare framhållits kan ett könsneutralt tillvägagångssätt vara en strategi för 
”rättvisa”, det vill säga att varken kvinnliga eller manliga företagare ska gynnas eller 
missgynnas. Det gäller dock även att se till utgångsläget, och om det redan finns en 
skevhet kan ibland särskilda insatser behövas för att häva den skevhet som redan finns. 
I fråga om företagsrådgivning kan ett genusperspektiv handla om en medvetenhet om 
att kvinnor och män generellt har olika erfarenheter, föreställningar och förutsättningar 
med sig i bagaget till företagsrådgivningen.  

9.3.1 Könsuppdelad statistik  
Det framkommer även att endast en liten andel av företagsrådgivarna (verksamheterna) 
för könsuppdelad statistik över sina kunder. De flesta har en uppfattning ”mellan 
tummen och pekfingret”, men det är bara vissa rådgivande verksamheter inom 
kommun/näringsliv som använder sig av könsuppdelad statistik. Tyvärr, kan det 
konstateras eftersom könsuppdelad statistik i sig är viktigt kunskap. Därtill kan nämnas 
att kvinnors företagande tenderar att marginaliseras i olika slags offentlig statistik, 
vilket bidrar till minskad synlighet, (Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – 
fakta och fönster, 2008). I sammanhanget kan också nämnas att det har varit ytterst 
svårt att få tillgång till namn eller register över kvinnliga företagare i Dalarnas län.  

9.4 Kan företagsrådgivare påverka fler kvinnor att bli företagare genom 
större kunskap om genus och jämställdhet? 

Endast ett fåtal kvinnliga företagare har kommit till tals i den här förstudien, men 
tendenserna visar ändå att kunskap om genus och jämställdhet efterfrågas ”så att man 
inte går i samma fälla” som en företagare uttryckte det. Både i forskning och i resultatet 
från denna förstudie har det visat sig att kvinnors och mäns ”startsträcka” och strategier 
i företagandet ser olika ut. En mer jämställd företagsrådgivning som tar hänsyn till 
dessa genusaspekter skulle kunna vara till stöd för kvinnor som är, eller funderar på att 
bli, företagare. Det har exempelvis i tidigare studier visat sig att en processinriktad 
rådgivning lockar fler kvinnor än män, (Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – 
fakta och fönster, 2008). Huruvida det ska satsas på en kvalitetsutveckling i befintlig 
rådgivning eller om det ska finnas riktad företagsrådgivning specifikt till kvinnor skulle 
kunna undersökas och diskuteras närmare.  
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Kunskaper behövs också för att förklara könsmärkta bilder och föreställningar om vad 
ett företag är, och hur en företagare verkar. Ett omvärderande av dessa etablerade 
föreställningar kan bidra till att företagslivet utvecklas, för visst är det intressant med 
exempelvis ”kombinatörerna” som kombinerar anställning med företagande och bryter 
mot gängse föreställningar om företagande. Eftersom kvinnor i större utsträckning än 
män kombinerar anställning med eget företag finns det anledning att tro att det är en 
företagsform som passar kvinnor. Förmodligen skulle ökade genuskunskaper kunna 
öppna upp för mer positiva attityder kring alternativa företagsformer, exempelvis det 
kooperativa företagandet som också verkar särkilt intressant för kvinnor, (Kvinnors 
företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster, 2008). 
 
Landsbygdaspekten förstärker behovet av genuskunskap i företagandefrågor. En 
företagsrådgivare framhåller att ”konkurrensutsättningen av offentlig verksamhet såsom 
vård/omsorg är inte lika omfattande på landsbygden”. Kvinnor är i majoritet i vård- och 
omsorgsyrken, och i gles- och landsbygder gäller detta i ännu större omfattning, 
(Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster, 2008). Det betyder 
att kvinnor på landsbygden kan behöva mer information om företagande och vilka 
alternativ till anställning som finns.  
 
Därtill kan Dalarna i mångt och mycket beskrivas som en region som präglas av ett 
”traditionellt könskontrakt” för att använda Gunnel Forsbergs (1997) begrepp. I 
brukssamhällen, skogs- och fjällbygder är regionerna fortfarande i stor utsträckning 
präglade av tradition och sedvänjor, vilket innebär större könssegregering på 
arbetsmarknaden. För kvinnor och män brukar det innebära att det är svårare att slå sig 
in på, för könet, otraditionella områden och yrken. En slutsats är därför att det är än 
viktigare att företagsrådgivare har genus- och jämställdhetskunskap i 
landsbygdsregioner, för att kunna driva på utvecklingen av (det jämställda) 
företagslivet. Det är viktigt att erbjuda kvinnor och män på landsbygden samma 
möjlighet till utveckling, som i större städer. Det vill säga möjlighet till företagande och 
möjlighet till jämställdhet. Kunskaperna om kvinnors företagande i gles- och 
landsbygder är förövrigt outvecklade, vilket betyder att det är ett kunskapsområde att 
satsa på för framtiden.  
 
10 Sammanfattande diskussion  
 

• Resultaten från förstudien visar bland annat att en majoritet av 
företagsrådgivarna använder samma tillvägagångssätt för kvinnor och män som 
söker rådgivning, trots att de har uppmärksammat väsentliga och generella 
skillnader mellan kvinnors och mäns behov vid företagsrådgivning.  

• Dessa resultat kan vara ett uttryck för en önskan om ”rättvis” behandling, som 
dock slår fel eftersom kvinnor och män har olika förutsättningar och villkor i 
företagandet. 

• En majoritet av företagsrådgivarna arbetar inte aktivt för att stötta fler kvinnor 
att starta företag, då de anser att det ska vara samma insatser för kvinnor och 
män.  

• En relativt stor andel rådgivare skulle dock vilja arbeta mer aktivt för att stötta 
kvinnliga företagare, men resursbrist hindrar ett aktivt arbete.  

• Resultatet visar också att företagsrådgivarnas kunskaper i genus och 
jämställdhet kommer av egen erfarenhet, vilket medför stora kunskapsluckor 
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exempelvis vad gäller sociala konstruktioner av kön, kunskap om den 
könssegregerade arbetsmarknaden och sociala och kulturella mönster i 
företagande.  

• Företagsrådgivare inom kommun/näringsliv har större kunskaper om genus och 
jämställdhet, i jämförelse med kunskaperna hos företagsrådgivare inom bank, 
revision och vissa andra aktörer inom företagsrådgivning har.  

• Ökade kunskaper kring företagande i ett genus- och jämställdhetsperspektiv 
skulle kunna gynna kvinnliga företagare, och bidra till en utveckling av 
företagsrådgivningen och företagslivet i Dalarnas län.  

• Förstudien visar att en kompetensutveckling inom genus- och jämställdhet kan 
förbättra företagsrådgivningen i Dalarna, vilket i sin tur skulle kunna bidra till 
ett mer dynamiskt företagande.  

• Företagsrådgivning utifrån större kunskaper i genus och jämställdhet kan bidra 
till ”Dalastrategins” målbilder; det vill säga att Dalarna 2016 är en region där 
jämställdhet och mångfald ses som drivkrafter för utveckling och tillväxt.  
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Enkät företagsrådgivare     Nr. 
 
Del 1 
 
Inledande frågor 
 
1.    Kön:   Kvinna  Man  
 
2. Ålder: __________________________________________________________________ 

 
3. Vilken verksamhet tillhör du? ________________________________________________ 

 
4. Beskriv kort ditt uppdrag som företagsrådgivare: _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Hur många kvinnor respektive män söker rådgivning hos dig per år? _________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Del 2 
 
Motivera ditt svar så kortfattat som möjligt 
 
6. Finns det några särskilda egenskaper/kvaliteter som du anser att en företagare bör ha? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Har kvinnor och män samma förutsättningar att starta företag? ______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Driver kvinnor och män företag på samma villkor? _______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
9. Vilka förklaringar kan det finnas till att fler män än kvinnor väljer att starta företag? ____ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Varför arbetar kvinnor och män i delvis olika branscher? __________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Är det svårare för en kvinna att vara företagare på landsbygden, eller är det enbart en fråga 

om verksamhet? _________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Del 3  
 
Ta ställning till följande påståenden genom att kryssa i något av alternativen 
 
12. Kvinnors företagande är ett nytt fenomen.  
 
Ja, det är därför färre kvinnor är företagare idag.   
 
Nej, kvinnor har varit företagare i alla tider.   
 
Vet ej.      
 
Annat: _____________________________________________________________________ 
 
 
13. Som rådgivare har jag störst branschkunskap om:  
 
Flera alternativ kan väljas  
 
Tillverkning       Vård- och omsorg       Jord och skogsbruk        
       



Turism      Energi och miljö         Byggverksamhet             
  
Handel      Kommunikation            Kultur och fritid                
 
 
Fastighet       Ekonomi och juridik   Finans och försäkring   
 
Hushållstjänster  Service och tjänster     
 
Annat: _____________________________________________________________________ 
 
 
14. Jag har olika tillvägagångssätt i mitt arbete beroende på om det är en man eller 

kvinna som söker rådgivning.  
 
Ja, kvinnor och män behöver olika slags uppbackning.   
 
Nej, könet spelar ingen roll.    
 
Vet ej.       
 
Annat: _____________________________________________________________________ 
 
 
15. Jag arbetar aktivt för att stötta fler kvinnor att starta företag.  
 
Ja, det finns hela tiden på min agenda.     
 
Jag anser att det behövs åtgärder, men jag arbetar inte aktivt.  
 
Nej, det ska vara samma insatser för kvinnor och män.  
 
Annat: _____________________________________________________________________ 
 
 
16. Jag brukar ta del av material kring företagande ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv.  
 
Ja, jag vill hålla mig uppdaterad på den fronten.   
 
Ibland, om det är ett intressant material.    
 
Nej, sällan eller aldrig.     
 
Annat: _____________________________________________________________________ 
 
 
17.  Jag har kunskap om genus och jämställdhet.  
 
Ja, jag är formellt utbildad.      



 
Ingen formell utbildning, men jag har erfarenhet och sunt förnuft.  
 
Nej, men jag skulle gärna vilja ha mer kunskap.   
 
Nej, jag behöver inte det i mitt yrke.    
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervjuguide företagsrådgivare  
 
Del 1  
 
Bakgrund  
 
 
1. Namn:  
 
2. Ålder: 
 
3. Vilken är din arbetsplats och ditt verksamhetsområde? 

 
4. Kan du beskriva dina uppgifter som företagsrådgivare? 
 
5. Vilken är din bakgrund? 
 

a) Vilka branscher anser du att du har god kunskap om? 
 

b) Hur har du fått denna branschkunskap/erfarenhet? 
 
 
Del 2 
 
Arbetssätt  
 
 
6. Vet du hur många kvinnor och män som söker rådgivning hos dig per år?  

 
b) Använder ni er av könsuppdelad statistik på din arbetsplats?  
 

7. Tycker du att det ska finnas särskilda satsningar för att fler kvinnor ska driva företag? 
 
8.   Har ni särskilda satsningar enbart riktade till kvinnor hos er eller har ni haft särskilda 
satsningar under de senaste åren?  

 
b) Finns det någon person i er verksamhet som är särskilt ansvarig för kvinnors 
företagande? 

 
9.   Har du noterat någon skillnad mellan kvinnor och män som söker rådgivning? 
 
10. Använder du samma tillvägagångssätt i ditt arbete oavsett om det är en man eller kvinna 
som söker rådgivning? 
 
11.  Har du någon kunskap om genus och jämställdhet?  
 

b) Kan du i din yrkesroll se någon nytta av genus- och jämställdhetskunskap? 
 
c) Skulle du vilja öka dina kunskaper i genus och jämställdhet? 

 



 
 
Del 3  
 
Ta ställning till följande påståenden 
 
12.  Kvinnligt företagande är ett nytt fenomen.  
 
 
13. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagande. 
 
 
14. Kvinnor och män driver företag på samma villkor.  



Enkät företagare     Nr. 
 
Del 1 
 
Inledande frågor  

 
1. I vilken form driver du ditt företag, t.ex. som enskild firma, aktiebolag? ______________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
2. Vilket slags företag driver du? _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Vart sökte du/fick du rådgivning? _____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Del 2 
 
Den här delen fokuserar företagsrådgivning närmare. Motivera kort ditt svar.  
 
4. Vilka insatser ingick i företagsrådgivningen? ____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Upplevde du att företagsrådgivaren hade kunskap om den bransch som du är verksam 

inom? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
6. Upplevde du att det fanns förståelse för dina affärsidéer och det sätt du planerade att driva 

din verksamhet på? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Upplevde du att företagsrådgivningen var utformad på ett sätt som passar kvinnor likaväl 

som män? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



 
8. Blev det någon gång under rådgivningen tydligt att du är kvinna (och inte man)? Om ja, 

kan du beskriva tillfället? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Del 3 
 
Ta ställning till följande påståenden genom att kryssa i något av alternativen 
 
 
9. Under rådgivningen fick jag träffa: 
 
En manlig företagsrådgivare   
 
En kvinnlig företagsrådgivare   
 
Både manliga och kvinnliga rådgivare.   
 
Annat: _____________________________________________________________________ 
 
10. Jag hade helst träffat:  
 
En manlig företagsrådgivare.   
 
En kvinnlig företagsrådgivare.   
 
Både en kvinnlig och manlig rådgivare.    
 
Könet på företagsrådgivaren spelar ingen roll.  
 
Motivera kort varför :  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Företagsrådgivare bör ha en viss kunskap särskilt om kvinnors företagande och 
villkor. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 




