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1. INLEDNING 

I Dalarna pågår ett intensivt arbete med att lyfta kvinnors roll för Dalarnas tillväxt och närings-

livsutveckling. Det ligger i linje med Region Dalarnas handlingsprogram för näringslivsutveckling 

där särskild prioritet läggs på jämställdhet, eftersom svag jämställdhet fortfarande är ett problem 

i tillväxtarbetet och regionala obalanser mellan män och kvinnor finns inom en rad områden. I 

det pågående arbetet med näringslivsutveckling i Dalarna är ambitionen att inkludera alla former 

av företagande oavsett storlek och bransch. Region Dalarna vill också lyfta fram kvinnors företa-

gande och på så sätt synliggöra kvinnornas bidrag till Dalarnas tillväxt och framtida välstånd.  

 

Följande rapport är en kvantitativ kartläggning och analys av kvinnors företagande i Dalarnas 

län, genomförd av Ramböll Management. Rapporten innehåller följande: 

 

 En inledande kartläggning och analys av kvinnors och mäns företagande i Dalarnas län 

 En kartläggning och analys av den produktion som sker i olika branscher i Dalarnas län 

 En kartläggning och analys av kvinnors företagande i olika branscher i Dalarnas läns 15 

kommuner. 

 

För att utöver en kartläggning också kunna genomföra en analys av kvinnors företagande utifrån 

produktion, bransch och andra variabler krävs något att jämföra med, varför denna rapport även 

innehåller beskrivningar av mäns företagande i Dalarnas län. Utan kunskap om det totala företa-

gandet blir det svårt att fördjupa kunskapen om enskilda gruppers företagande, vare sig dessa 

grupper är kvinnor, män, företagare i vissa branscher eller i vissa kommuner. 

 

1.1 Datamaterial 

Till grund för kartläggningen och analysen ligger data från Statistiska Centralbyrån (SCB). När 

det gäller data som används för analysen av produktion i olika branscher hänvisas läsaren till ka-

pitel 2, där dessa data beskrivs.  

 

I fråga om data som avser kvinnors och mäns företagande i Dalarnas läns 15 kommuner har 

Ramböll köpt in data från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Data avser 

antalet kvinnor och män som är sysselsatta som företagare i branscher år 2010 enligt Svensk 

näringsgrensindelning (SNI) 2007. Med sysselsatta som företagare avses att individerna deklare-

rar för aktiv näringsverksamhet och har detta som huvudsysselsättning. När det gäller bransch-

indelningen är SNI 2007 den senaste versionen av den officiella svenska näringsgrensindelning-

en. I denna rapport används en nivå av SNI 2007 som kallas utökad och innehåller maximalt 52 

branscher. Dessa branscher kan även aggregeras för att skapa grövre nivåer av SNI, bestående 

av färre branschgrupper.  

 

Företagarna är även uppdelade på egna företagare1 och fåmansaktiebolagsdelägare2, uppgifter 

som illustrerar företagande kvinnors och mäns ägarförhållanden. Ramböll har valt att basera 

samtliga analyser på dagbefolkningen, med motiveringen att det ur ett näringslivsperspektiv är 

det företagande som sker i respektive kommun som är av primärt intresse, framför det företa-

gande som sker utifrån bostadsort.3 Samtliga siffror, tabeller och figurer bygger på Rambölls be-

arbetningar av dessa data, om inte annat anges. 

 

1.2 En inledande bild av företagandet i Dalarnas län 

År 2010 fanns 11 810 sysselsatta som företagare i Dalarnas län, varav kvinnor utgjorde 28 pro-

cent och män 72 procent. I faktafiguren nedan återges några generella fakta om kvinnors och 

mäns företagande i Dalarnas län. 

 

                                                
1 Egna företagare deklarerar för aktiv näringsverksamhet och har detta som huvudsysselsättning (inkl. handelsbolagsdelägare). 
2 Fåmansaktiebolagsdelägare deklarerar som fåmansaktiebolagsdelägare och har denna anställning som huvudsysselsättning. 
3 Data innehåller uppgifter om såväl dagbefolkningen (avser företagare verksamma i den kommun som studeras) som nattbefolkning-

en (avser företagare med bostadsort i den kommun som studeras). 
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Figur 1. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Dalarnas län 

 
Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Dalarnas län, 

vilket gäller i varierande utsträckning i samtliga av länets 15 kommuner (se vidare kapitel 3 för 

motsvarande uppgifter för varje kommun). Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare 

inom färre branscher än män. Företagande kvinnor återfinns i 41 av maximalt 52 branscher, me-

dan företagande män återfinns i 49 branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade 

branschvidden för egna företagare, fåmansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor 

och män. Branschvidden är ett mått på variationen/möjligheterna i företagandet för kvinnor och 

män, som beräknas genom att summan av antalet branscher där åtminstone en kvinna/man 

återfinns som företagare divideras med det totala antalet branscher. 

 

Tabell 1. Kvinnors och mäns branschvidd i Dalarnas län 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 71% 75% 79% 

Män 87% 88% 94% 

Totalt Dalarnas län 90% 88% 94% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 71 

procent när det gäller egna företagare och 75 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 79 procent. Detta beror på att det finns några branscher där 

företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare. 

 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.4 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

                                                
4 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 

• Totalt fanns 11 810 sysselsatta som företagare i

Dalarnas län år 2010.

• Kvinnor utgör 28 procent och män 72 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 34 procent

och män 66 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

19 procent, medan män utgör 81 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 73 procent egna

företagare (och 27 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 56 procent (och 44 

procent fåmansaktiebolagsdelägare).
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Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.5  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland 16 branscher 

enligt en indelning av SNI 2007 som kallas "SNI på grov nivå". Tabellen innehåller uppgifter om 

fördelningen av företagande kvinnor (uttryck i relation till det totala antalet företagande kvinnor) 

i respektive bransch, samt fördelningen av företagande män (uttryckt i relation till det totala an-

talet företagande män). Branscherna är rangordnade i fallande ordning utifrån fördelningen av 

företagande kvinnor, vilket framgår av kolumnen "rangordning". I kapitel 3, där kvinnors och 

mäns företagande i varje kommun i Dalarnas län presenteras, används den utökade indelningen 

av SNI 2007, med maximalt 52 branscher. 

 

Tabell 2. Kvinnors och mäns företagande i branscher i Dalarnas län 

 Kvinnor   Män 

Bransch (SNI Grov) Andel av samtliga 
kvinnor, % 

Rangord-
ning 

Andel av samtliga 
män, % 

Rangord-
ning 

Personliga och kulturella tjäns-
ter m.m.  

23% 1 4% 8 

Handel                                   17% 2 14% 3 

Företagstjänster                         15% 3 13% 4 

Jordbruk, skogsbruk och fiske            11% 4 17% 2 

Okänt                                    9% 5 2% 10 

Enheter för vård och omsorg              6% 6 2% 11 

Tillverknings- och utvinningsin-
dustri    

6% 6 11% 5 

Hotell och restauranger                  5% 8 4% 7 

Utbildningsväsendet                      2% 9 1% 13 

Informations- och kommunika-
tionsföretag  

2% 10 3% 9 

Byggindustri                             1% 11 21% 1 

Fastighetsbolag                          1% 12 1% 12 

Transportföretag                         1% 13 5% 6 

Företag inom energi och miljö*            0% 14 0% 15 

Kreditinstitut och försäkringsbo-
lag**      

0% 15 0% 14 

Civila myndigheter och försvaret         0% 15 0% 16 

Totalt 100%  100%  

 Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

* På grund av avrundning blir andelen av samtliga företagande kvinnor respektive andelen av samtliga före-

tagande män 0 procent i dessa branscher. Enligt statistiken fanns två företagande kvinnor och 19 företagan-

de män inom Företag inom energi och miljö år 2010. 

** På grund av avrundning blir andelen av samtliga företagande kvinnor respektive andelen av samtliga före-

tagande män 0 procent i dessa branscher. Enligt statistiken fanns noll företagande kvinnor och 22 företagan-

de män inom Kreditinstitut och försäkringsbolag år 2010. 

 

För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga och kul-

turella tjänster m.m. den största branschen bland kvinnor (23 procent av kvinnorna återfinns 

där), men återfinns först som 8:e största för män (fyra procent av männen återfinns där). En an-

nan tydlig skillnad är att Byggindustri är den största branschen bland företagande män (21 pro-

cent av männen), men endast den elfte största bland kvinnor (en procent av kvinnorna).  

 

                                                
5 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Det finns dock ett flertal likheter mellan kvinnors och mäns företagande i Dalarnas län. Tabellen 

visar att de tre branscherna Handel, Jordbruk, skogsbruk och Företagstjänster tillhör de fem 

största branscherna för såväl företagande kvinnor som företagande män. När det gäller de tio 

största branscherna för företagande kvinnor tillhör åtta av dessa de tio största branscherna också 

för män (med Enheter för vård och omsorg samt Utbildningsväsendet som undantag). 

 

I kapitel tre presenteras kvinnors och mäns företagande i samtliga 15 kommuner i Dalarnas län, 

utifrån samma struktur som i detta avsnitt avseende länsnivån. Undantaget är, som nämnts, att 

en mer detaljerad branschindelning ("SNI Utökad") används vid redovisningen av fördelningen av 

kvinnor och män i olika branscher.  
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2. ANALYS: PRODUKTION I OLIKA BRANSCHER 

2.1 Data och tillvägagångssätt 

Som ett led i Region Dalarnas arbete med att lyfta fram kvinnors företagande och synliggöra 

kvinnornas bidrag till Dalarnas tillväxt och framtida välstånd har Ramböll fått i uppdrag att 

genomföra en analys av den produktion som sker i kvinnors företag. För att undersöka möjlighe-

terna att genomföra en sådan analys har Ramböll kontaktat olika avdelningar på SCB. Efter sam-

tal med dessa landade Ramböll i förslaget att göra en analys av produktion i olika typer av före-

tag med utgångspunkt i branscher. På grund av svårigheter för den officiella statistiken att hän-

föra hur mycket av ett enskilt företags produktion6 som genereras i ett givet län7 görs analysen 

av företagens produktion baserat på data från SCB:s undersökning Företagens ekonomi (FEK). 

FEK används som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper, analyser av kost-

nadsläge, produktivitetsutveckling, branschers ekonomiska utveckling samt nyckeltalsberäkning-

ar. FEK redovisar antal företag, antal anställda och ekonomiska variabler om företag och deras 

verksamheter, i vissa fall på regional nivå. Ett exempel på en ekonomisk variabel som ingår i FEK 

är förädlingsvärde8, vilket är det mått på produktion Ramböll använder i kommande analys. Stati-

stiken täcker således in näringslivet (exklusive den finansiella sektorn), men inte den offentliga 

sektorn. Användare av FEK är bl.a. Eurostat, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, OECD, 

FN m.fl. För mer information om FEK, vad som ingår i undersökningen och statistiken, se SCB:s 

hemsida.9 

 

Tillvägagångssättet i kommande analys är att Ramböll beräknat fördelningen av kvinnor respek-

tive män som företagare10 i olika branscher (SNI Grov) i Dalarnas län på två olika sätt, vilka pre-

senteras närmare i kommande analyser. Därefter har samma branschindelning applicerats på de 

data avseende förädlingsvärde med flera variabler som hämtats från FEK.11 Data kring fördelning-

en av företagande kvinnor respektive företagande män i dessa branscher har sedan kopplats ihop 

med uppgifterna om förädlingsvärde i branscherna, men även med uppgifter om förädlingsvärdet 

per anställd i dessa branscher (detta utifrån FEK:s uppgifter om antal anställda i näringslivet i be-

rörda branscher), detta för att också kunna rensa för att olika branscher är olika sysselsättnings-

intensiva. Data avseende förädlingsvärde och antal anställda i branscher i näringslivet avser år 

2009, medan data avseende företagandet i olika branscher avser år 2010. Detta är av mindre 

betydelse för resultaten, då förädlingsvärde i olika branscher, den relativa storleken på föräd-

lingsvärdet mellan olika branscher och graden av företagande i olika branscher är trögrörliga va-

riabler som inte förändras nämnvärt mellan enskilda år. 

 

I korta drag går alltså Rambölls tillvägagångssätt ut på att både kvantitativt och kvalitativt länka 

samman analysen av kvinnors och mäns företagande i olika branscher till den produktion (föräd-

lingsvärde) i näringslivet som sker i samma branscher. Det går således inte att utifrån Rambölls 

analys fastställa hur mycket förädlingsvärde som genereras av kvinnor respektive av män, men 

analysen ger en bild av förädlingsvärdet, samt förädlingsvärdet per anställd, i branscher inom 

vilka det är mer eller mindre vanligt att kvinnor respektive män är företagare. Härnäst presente-

ras resultaten av analysen.  

 

2.2 Analys: förädlingsvärde och företagande i olika branscher i Dalarnas län 

 

2.2.1 Tillvägagångssätt 1: Företagandet studeras efter bransch, därefter kön 

I figuren nedan illustreras förädlingsvärdet i miljontals kronor i olika branscher i Dalarnas län i 

absoluta tal. Förädlingsvärdet avläses på den vänstra axeln i figuren. Av den högra axeln framgår 

                                                
6 Det finns flera mått som på olika sätt kan spegla produktionen i ett företag eller en bransch, t.ex. omsättning, produktionsvärde och 

förädlingsvärde. 
7 Ett företag har ofta flera arbetsställen på olika platser i landet, men ett huvudkontor, vilket gör det problematiskt att avgöra hur stor 

del av företagets omsättning som genereras på de olika arbetsställen företaget har runtom i landet. 
8 Förädlingsvärdet är värdet av ett företags (eller en branschs eller regions) produktion minus kostnader för insatser (varor och tjäns-

ter) som används i produktionsprocessen. Förädlingsvärdet är därigenom ett mått på det mervärde som förädlingsarbetet medför. 
9 SCB (2010) Företagens ekonomi, http://www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____130449.aspx 
10 Dessa data är de samma som använts för analyserna av kvinnors och mäns företagande i Dalarnas läns kommuner, men i detta fall 

aggregerade till Dalarnas län som helhet. 
11 Här används SNI på grov nivå, med totalt 17 branscher. 
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hur stor andel av företagarna i Dalarnas län i samma branscher som utgörs av kvinnor respektive 

av män. Dessa andelar illustreras av linjer, där den mörkgröna linjen avser kvinnor och den ljus-

gröna linjen avser män. Summan av andelen kvinnor och män i varje enskild bransch uppgår till 

100 procent. 

 

Figur 2. Förädlingsvärde och företagande i näringslivet i Dalarnas lä 

 
Källa: SCB (FEK och RAMS) 

 

I absoluta tal är förädlingsvärdet i näringslivet i Dalarnas län enligt statistiken allra högst inom 

Tillverknings- och utvinningsindustri (cirka 14,7 miljarder kronor), samt lägst inom Utbildnings-

väsendet (cirka 430 miljoner kronor). Figuren visar också, såsom beskrevs i kapitel 2, att kvinnor 

utgör en minoritet av företagarna i länet12, vilket också innebär att kvinnor utgör en minoritet i de 

allra flesta branscher, givet den grova branschindelning som används här. Endast i branscherna 

Vård och omsorg; sociala tjänster samt Personliga och kulturella tjänster m.m. är de företagande 

kvinnorna fler än de företagande männen till antalet. Bland de fyra branscher med det högsta 

förädlingsvärdet är det två som uppvisar en högre andel företagare som är kvinnor jämfört med 

genomsnittet för samtliga branscher i länet (Handel och Företagstjänster). 

 

Då förädlingsvärdet studeras i relativa termer, det vill säga dividerat med antalet anställda i 

branscherna, framträder följande bild: 

 

                                                
12 28 procent av det totala antalet sysselsatta som företagare i Dalarnas län är kvinnor och 72 procent är män.  
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Figur 3. Förädlingsvärde per anställd och företagande i näringslivet i Dalarnas län 

 
Källa: SCB (FEK och RAMS) 

 

Förädlingsvärdet per anställd är enligt statistiken högst inom Företag inom energi och miljö (cirka 

1,9 miljoner kronor) och lägst inom Hotell och restauranger (cirka 375 000 kronor). Bland de tre 

branscher som uppvisar ett mycket högt förädlingsvärde per anställd finns den jämnaste köns-

fördelningen bland företagarna i branschen inom Fastighetsbolag (som har näst högst förädlings-

värde per anställd), med 25 procent av företagarna som är kvinnor och 75 procent är män. 

 

Då kvinnor utgör en klar minoritet av det totala antalet företagare i Dalarnas län är det en logisk 

konsekvens att kvinnor också utgör en minoritet av företagarna i de branscher i vilka förädlings-

värdet är relativt högt. Detta förstärks också av att den branschindelning som används i detta 

kapitel är relativt grov. För att mildra effekterna av att män utgör en så stor majoritet av företa-

garna i länet, i syfte att jämföra kvinnors och mäns förutsättningar att bidra till produk-

tion/förädlingsvärde i olika branscher, görs analysen härnäst med ett alternativt tillvägagångs-

sätt. Istället för att studera hur stor andel företagare i en given bransch som är kvinnor respekti-

ve män studeras hur kvinnor och män fördelar sig mellan de olika branscherna. På detta sätt tas 

inte hänsyn till att företagande män är fler än företagande kvinnor, utan det är den relativa för-

delningen bland kvinnor respektive bland män i olika branscher som står i fokus. Resultaten 

kommer att indikera om det bland kvinnor respektive bland män är relativt vanligt att vara före-

tagare i branscher med olika högt förädlingsvärde. 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt 2: Företagandet studeras utifrån kön, därefter bransch 

I figuren nedan illustreras förädlingsvärdet i miljontals kronor såsom i figur 3. Återigen avläses 

förädlingsvärdet på den vänstra axeln i figuren och företagande på den högra axeln. Men, enligt 

resonemanget ovan, summan för det totala företagandet bland respektive kön uppgår nu till 100 

procent och inte som tidigare, då summan av det totala företagandet i varje enskild bransch 

uppgick till 100 procent.  
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Figur 4. Förädlingsvärde och företagande i näringslivet i Dalarnas län, en alternativ syn 

 
Källa: SCB (FEK och RAMS) 

 

Med detta tillvägagångssätt framträder en delvis annorlunda bild av hur kvinnors och mäns före-

tagande hänger ihop med förädlingsvärdet i de olika branscherna. Exempelvis kan noteras att det 

både bland män och bland kvinnor är relativt vanligt att vara företagare inom Handel, den 

bransch som har det näst högsta förädlingsvärdet i länets näringsliv. När det gäller Tillverknings- 

och utvinningsindustri, som alltså är den bransch som uppvisar det högsta förädlingsvärdet, är 

nu skillnaderna i andelar mellan mäns och kvinnors företagande betydligt mindre än i figur 3. Det 

är fortfarande relativt mer vanligt bland män att vara företagare inom Tillverknings- och utvin-

ningsindustri, men i relativa termer är skillnaderna mellan män och kvinnor inte anmärkningsvärt 

stora: cirka elva procent av samtliga företagande män i länet är företagare i branschen och cirka 

6,5 procent av samtliga företagande kvinnor är företagare i branschen. Inom Företagstjänster, 

den bransch som har det fjärde högsta förädlingsvärdet, är det relativt något mer vanligt att 

kvinnor är företagare än män: cirka 15 procent av kvinnorna är företagare i branschen och 

knappt 13 procent av männen är företagare i branschen. 

 

Endast två branscher sticker ut i figuren ovan; Byggindustri och Personliga och kulturella tjäns-

ter. Den förstnämnda har enligt statistiken det tredje högsta förädlingsvärdet i Dalarnas län, 

samtidigt som det är betydligt mer vanligt bland män att vara företagare i branschen. Cirka 21 

procent av de företagande männen återfinns i branschen, mot cirka 1,5 procent av de företagan-

de kvinnorna. När det gäller Personliga och kulturella tjänster m.m. tillhör branschen de tre bran-

scher med det lägsta förädlingsvärdet (i absoluta tal), samtidigt som det är betydligt mer vanligt 

bland kvinnor att vara företagare i branschen. Cirka 23 procent av de företagande kvinnorna är 

företagare i branschen, mot cirka fyra procent av de företagande männen. Då förädlingsvärdet 

studeras i relativa termer, det vill säga dividerat med antalet anställda i branscherna, med sam-

ma metod som ovan framträder dock en något annorlunda bild: 
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Figur 5. Förädlingsvärde per anställd och företagande i näringslivet i Dalarnas län, en alternativ syn 

 
Källa: SCB (FEK och RAMS) 

 

Figuren ovan befäster den bild som presenterades tidigare; den relativa fördelningen bland kvin-

nor respektive bland män skiljer sig i låg utsträckning åt i de branscher som uppvisar höga föräd-

lingsvärden (denna gång när det gäller förädlingsvärde per anställd). De branscher som uppvisar 

de högsta förädlingsvärdena per anställd är mycket små branscher bland företagare, såväl för 

kvinnor som för män. Knappt 0,1 procent av de företagande kvinnorna är företagare inom Energi 

och miljö och endast cirka 0,2 procent av de företagande männen. Det samma gäller Fastighets-

bolag, som samlar cirka 1,3 procent av de företagande kvinnorna och 1,5 procent av de företa-

gande männen.  

 

När det gäller de två branscher som sticker ut när det gäller fördelningen av kvinnor respektive 

av män (Byggindustri och Personliga och kulturella tjänster) framträder nu ett annorlunda resul-

tat jämfört med föregående figur. Tidigare framgick att förädlingsvärdet inom Byggindustri är det 

tredje högsta i Dalarnas län, men studeras förädlingsvärdet per anställd är detta något högre 

inom Personliga och kulturella tjänster m.m., en bransch som alltså i relativa termer samlar be-

tydligt fler företagande kvinnor än företagande män. 

 

2.3 Avslutande kommentarer 

Detta kapitel har visat att då män antalsmässigt är betydligt fler än kvinnor som företagare i Da-

larnas län blir företagande män också mer vanligt förekommande i branscher med högt föräd-

lingsvärde. För att mildra effekten av att män i utgångsläget är fler till antalet har även den rela-

tiva fördelningen bland kvinnor respektive bland män i olika branscher studerats. Med ett sådant 

tillvägagångssätt blir det möjligt att säga något om kvinnors och mäns förutsättningar att vara 

företagare i branscher med olika högt förädlingsvärde. Denna analys har visat att de strukturella 

skillnaderna mellan företagande kvinnors och mäns hemvist i olika branscher inte är särskilt sto-

ra, i alla fall inte utifrån den grova branschindelning som används här. De enda branscher som 

tydligt skiljer sig från övriga är Byggindustri och Personliga och kulturella tjänster m.m., där det i 

den förstnämnda är relativt mer vanligt bland män att vara företagare och där det i den sistnäm-

na är relativt mer vanligt bland kvinnor att vara företagare. Dessa två branscher uppvisar där-

emot liknande förädlingsvärden per anställd, i båda dessa branscher uppskattas detta enligt sta-

tistiken uppgå till dryga 570 000 kronor år 2010. Sammantaget tycks alltså såväl kvinnor som 

män ha goda förutsättningar att vara företagare i branscher med både högt, medelhögt och lågt 

förädlingsvärde i Dalarnas län. Om kvinnor ökar sin andel av det totala företagandet i Dalarnas 
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län bör således kvinnors andel av det totala förädlingsvärdet öka. Motsvarande gäller också för 

män. 

 

Det bör här också påminnas om att det med de data som använts i detta kapitel inte är möjligt 

att fastställa hur mycket förädlingsvärde som genereras av kvinnor respektive av män, utan att 

analysen ger en bild av förädlingsvärdet i branscher inom vilka det är mer eller mindre vanligt att 

kvinnor respektive män är företagare. För att bättre uppskatta den exakta produktion som gene-

reras av kvinnor och män behöver analyserna göras med hjälp av en mer detaljerad branschin-

delning, samt utifrån företags- och arbetsställespecifika data om exempelvis kön på varje före-

tags operativa företagsledare samt produktion (förädlingsvärde, omsättning eller annat mått). 
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3. KVINNORS OCH MÄNS FÖRETAGANDE I KOMMUNERNA 

Detta kapitel innehåller en kartläggning och analys av kvinnors och mäns företagande i de 15 

kommunerna i Dalarnas län, utifrån den struktur som presenterades i kapitel ett.  

 

3.1 Vansbro kommun 

 

3.1.1 Inledande fakta om företagandet i Vansbro kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Vansbro kommun år 2010. 

Figur 6. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Vansbro kommun 

 
Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Vansbro kom-

mun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företa-

gande kvinnor återfinns i 25 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 27 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

Tabell 3. Kvinnors och mäns branschvidd i Vansbro kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 29% 21% 38% 

Män 50% 38% 52% 

Totalt Vansbro 

kommun 

52% 44% 56% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 29 

procent när det gäller egna företagare och 21 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 38 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 50 procent bland egna företagare och 38 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

• Totalt fanns 379 sysselsatta som företagare i Vansbro

år 2010.

• Kvinnor utgör 25 procent och män 75 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 30 procent

och män 70 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

14,5 procent, medan män utgör 85,5 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 81 procent egna

företagare (och 19 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 63 procent (och 37 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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men 52 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.1.2 Kvinnors och mäns företagande i Vansbro kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-
så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 
spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.13 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 
agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 
"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-
retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-
de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 
Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-
ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.14  

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 29 bran-

scherna som finns företrädda i Vansbro.  

Tabell 4. Kvinnors och mäns företagande i Vansbro kommun 

 Kvinnor Män 

Bransch Antal Rangordning Antal Rangordning 

Detaljhandel 17 1 16 4 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 15 2 68 1 

Personliga tjänster och annan service 14 3 4 15 

Okänt 10 4 11 6 

Enheter för hälso- och sjukvård 6 5 2 23 

Hotell och restauranger 5 6 6 10 

Parti- och provisionshandel 3 7 10 7 

Enheter för kultur, nöje och fritid 3 7 4 15 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsser-

vice  o.d. 

3 7 5 13 

Juridiska och ekonomiska konsulter 3 7 4 15 

Företagskonsulter  3 7 4 15 

Livsmedelsindustri 3 7 3 22 

Byggindustri 2 13 58 2 

Reklambyråer o.d. 2 13 0 28 

Tekniska konsulter 1 15 9 8 

Grafisk industri 1 15 1 25 

Transport- och magasineringsföretag 1 15 16 4 

Trävaruindustri 1 15 6 10 

Andra företagstjänster  1 15 0 28 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 15 4 15 

Metallindustri 0 21 5 13 

Transportmedelsindustri 0 21 2 23 

Fastighetsbolag o.d.  0 21 4 15 

Reparationsverkstäder  0 21 7 9 

Utbildningsväsendet 0 21 4 15 

Övrig industri 0 21 1 25 

Handel med motorfordon 0 21 23 3 

Programvaruproducenter och datakonsulter 

m.m. 

0 21 1 25 

Maskinindustri  0 21 6 10 

Totalt 95  284  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

                                                
13 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
14 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service den tredje största branschen bland kvinnor, men först 15:e största för män. 

En tydlig skillnad finns även i Enheter för hälso- och sjukvård, som är femte största branschgrupp 

för kvinnor men 23:e största för män, samtidigt som förhållandevis få företagande kvinnor (sex 

personer) återfinns i denna bransch. Byggindustri är den näst största branschen för män som fö-

retagare och Handel med motorfordon den tredje största, samtidigt som dessa återfinns först på 

13:e respektive delad sista plats bland kvinnorna (inga kvinnor är enligt statistiken företagare 

inom Handel med motorfordon). Det kan noteras att i två av de tio största branscherna för män 

återfinns inga kvinnor alls som företagare (Reparationsverkstäder och Handel med motorfordon). 

Dessa branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader 

på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar att 

Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger och Parti- och provisions-

handel tillhör de tio största branscherna för såväl kvinnor som män.  

 

3.2 Malung-Sälen 

 

3.2.1 Inledande fakta om företagandet i Malung-Sälens kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Malung-Sälens kommun år 2010. 

 

Figur 7. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Malung-Sälens kommun 

 

 
Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Malung-Sälens 

kommun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Före-

tagande kvinnor återfinns i 20 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 38 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

 

• Totalt fanns 706 sysselsatta som företagare i Malung-

Sälen år 2010.

• Kvinnor utgör 26 procent och män 74 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 31 procent

och män 69 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

19 procent, medan män utgör 81 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 73 procent egna

företagare (och 27 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 58 procent (och 42 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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Tabell 5. Kvinnors och mäns branschvidd i Malung-Sälens kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 38% 35% 48% 

Män 62% 60% 73% 

Totalt Malung-

Sälens kommun 

65% 63% 75% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 38 

procent när det gäller egna företagare och 35 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 48 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 62 procent bland egna företagare och 60 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 73 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.2.2 Kvinnors och mäns företagande i Malung-Sälens kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.15 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.16  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 39 bran-

scherna som finns företrädda i Malung-Sälen.  

 

Tabell 6. Kvinnors och mäns företagande i Malung-Sälens kommun 

 Kvinnor Män 

Bransch Antal Rangordning Antal Rangordning 

Detaljhandel 30 1 33 3 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 29 2 88 2 

Personliga tjänster och annan service 24 3 7 14 

Hotell och restauranger 18 4 32 4 

Okänt 16 5 16 9 

Enheter för hälso- och sjukvård 10 6 0 39 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 8 7 17 8 

Företagskonsulter  7 8 7 14 

Parti- och provisionshandel 6 9 16 9 

Textil- och beklädnadsindustri 5 10 3 21 

Fastighetsbolag o.d.  5 10 5 16 

Transport- och magasineringsföretag 5 10 31 5 

Utbildningsväsendet 3 13 3 21 

Uthyrningsfirmor 3 13 2 28 

Andra företagstjänster  3 13 4 20 

Trävaruindustri 2 16 12 13 

Reklambyråer o.d. 2 16 3 21 

Juridiska och ekonomiska konsulter 2 16 3 21 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 2 16 5 16 

                                                
15 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
16 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Livsmedelsindustri 2 16 3 21 

Anläggningar för avfallshantering och återvinning m.m. 1 21 2 28 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 21 2 28 

Enheter för kultur, nöje och fritid 1 21 21 6 

Metallindustri 1 21 15 11 

Maskinindustri  1 21 3 21 

Transportmedelsindustri 0 26 2 28 

Utvinningsindustri 0 26 2 28 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 0 26 1 33 

Banker och andra kreditinstitut 0 26 1 33 

Övrig industri 0 26 3 21 

Reparationsverkstäder  0 26 5 16 

Jord- och stenvaruindustri 0 26 5 16 

Gummi- och plastvaruindustri 0 26 1 33 

Post- och kurirföretag 0 26 1 33 

Tekniska konsulter 0 26 13 12 

Vatten- och reningsverk 0 26 1 33 

Handel med motorfordon 0 26 20 7 

Byggindustri 0 26 130 1 

El-, gas - och värmeverk 0 26 1 33 

Totalt 187  519  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Inledningsvis beskrivs några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande som framgår av 

tabellen. Personliga tjänster och annan service är exempelvis den tredje största branschen bland 

kvinnor, men först 14:e största för män. Branschen som kallas Enheter för hälso- och sjukvård, 

präglas även den av stora skillnader då den är femte största branschgrupp för kvinnor, men ut-

gör den minsta för män, med 0 antal företagande män i branschen. Antalet företagande kvinnor i 

branschen är dock förhållandevis få med (sex personer) som återfinns i denna bransch. Det kan 

noteras att i två av de tio största branscherna för män återfinns inga kvinnor alls som företagare. 

Byggindustri är den största branschen för män som företagare och Handel med motorfordon den 

sjunde största, samtidigt som dessa återfinns på delad sista plats bland kvinnorna (inga kvinnor 

är enligt statistiken företagare inom Byggindustri eller Handel med motorfordon). Dessa bransch-

skillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbets-

marknaden. 

 

Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar att 

sju av de tio största branscherna för kvinnor återfinns även bland de tio största branscherna för 

män. Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger, Transport 

och magasineringsföretag, Resebyråer, Bevakningstjänst och Fastighetsservice, Parti- och provi-

sionshandel samt den bransch som kallas Okänt.  

 

3.3 Gagnefs kommun 

 

3.3.1 Inledande fakta om företagandet i Gagnefs kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Gagnefs kommun år 2010. 
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Figur 8. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Gagnefs kommun 

 
Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Gagnefs kom-

mun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företa-

gande kvinnor återfinns i 26 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 32 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

Tabell 7. Kvinnors och mäns branschvidd i Gagnefs kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 42% 27% 50% 

Män 50% 44% 60% 

Totalt Gagnefs 

kommun 

58% 78% 62% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 42 

procent när det gäller egna företagare och 27 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 50 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 50 procent bland egna företagare och 44 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 60 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

När det gäller företagandet i Gagnefs kommun vill Ramböll påminna om att det finns fler företa-

gare bland nattbefolkningen17 i kommunen (548) än bland dagbefolkningen18 (479). Detta betyder 

alltså att det sker en utpendling av företagare till andra kommuner i Dalarnas län. Detta kan in-

nebära att exempelvis branschvidden för företagare med bostadsort i Gagnefs kommun skiljer sig 

från den för företagare som driver verksamheten i kommunen. 

 

                                                
17 Företagare med bostadsort i kommunen. 
18 Företagare som driver företaget i kommunen. 

• Totalt fanns 479 sysselsatta som företagare i Gagnef år

2010.

• Kvinnor utgör 30 procent och män 70 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 33 procent

och män 67 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

22 procent, medan män utgör 78 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 78 procent egna

företagare (och 22 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 68 procent (och 32 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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3.3.2 Kvinnors och mäns företagande i Gagnefs kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.19 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.20  

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 32 bran-

scherna som finns företrädda i Gagnef.  

 

Tabell 8. Kvinnors och mäns företagande i Gagnefs kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 28 1 2 22 

Detaljhandel 22 2 19 3 

Okänt 20 3 6 13 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 19 4 76 2 

Parti- och provisionshandel 8 5 18 4 

Juridiska och ekonomiska konsulter 6 6 4 18 

Hotell och restauranger 5 7 8 9 

Företagskonsulter  4 8 7 12 

Enheter för kultur, nöje och fritid 4 8 8 9 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  

o.d. 

3 10 6 13 

Enheter för hälso- och sjukvård 3 10 1 28 

Grafisk industri 2 12 1 28 

Trävaruindustri 2 12 14 6 

Fastighetsbolag o.d.  2 12 2 22 

Byggindustri 2 12 78 1 

Transport- och magasineringsföretag 2 12 16 5 

Metallindustri 1 17 6 13 

Textil- och beklädnadsindustri 1 17 3 21 

Enheter för öppna sociala insatser 1 17 0 32 

Livsmedelsindustri 1 17 2 22 

Vårdhem och bostäder med omsorg  1 17 1 28 

Tekniska konsulter 1 17 8 9 

Reparationsverkstäder  1 17 4 18 

Utbildningsväsendet 1 17 2 22 

Reklambyråer o.d. 1 17 1 28 

Uthyrningsfirmor 1 17 2 22 

Andra företagstjänster  0 27 5 16 

Utvinningsindustri 0 27 2 22 

Handel med motorfordon 0 27 14 6 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 0 27 5 16 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 0 27 12 8 

Övrig industri 0 27 4 18 

Totalt 142  337  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

                                                
19 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
20 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service största branschen bland kvinnor, men först 22:a största för män. Även den 

bransch som samlar Juridiska och ekonomiska konsulter visar på tydliga skillnader då den utgör 

sjätte största bransch för företagande kvinnor, men är 18:e största för män. Antalet företagare i 

branschen är dock relativt jämnt fördelade bland kvinnor och män. Byggindustri är den största 

branschen för män som företagare, men utgör 12:e största bransch för kvinnor då den samlar 

två kvinnor. Det kan noteras att i två av de tio största branscherna för män återfinns inga kvin-

nor alls som företagare (Programvaruproducenter och Handel med motorfordon). Dessa bransch-

skillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbets-

marknaden. 

 

Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar att 

fem av de tio största branscherna för kvinnor ingår även i de tio största branscherna för män. 

Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger och Parti- och pro-

visionshandel, samt Enheter för kultur, nöje och fritid.  

 

3.4 Leksands kommun 

 

3.4.1 Inledande fakta om företagandet i Leksands kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Leksands kommun år 2010. 

Figur 9. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Leksands kommun 

 
Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Leksands 

kommun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Före-

tagande kvinnor återfinns i 29 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 36 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

 

 

 

• Totalt fanns 822 sysselsatta som företagare i Leksand 

år 2010.

• Kvinnor utgör 31 procent och män 69 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 40 procent

och män 60 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

18 procent, medan män utgör 82 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 77 procent egna

företagare (och 23 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 53 procent (och 47 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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Tabell 9. Kvinnors och mäns branschvidd i Leksands kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 52% 33% 56% 

Män 58% 62% 69% 

Totalt Leksands 

kommun 

62% 62% 69% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 52 

procent när det gäller egna företagare och 33 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 56 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 58 procent bland egna företagare och 62 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 69 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.4.2 Kvinnors och mäns företagande i Leksands kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.21 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.22  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 36 bran-

scherna som finns företrädda i Leksand.  

 

Tabell 10. Kvinnors och mäns företagande i Leksands kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 54 1 5 24 

Detaljhandel 32 2 37 3 

Juridiska och ekonomiska konsulter 19 3 7 19 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 18 4 103 2 

Enheter för hälso- och sjukvård 14 5 8 18 

Hotell och restauranger 13 6 33 4 

Andra företagstjänster  12 7 11 13 

Enheter för kultur, nöje och fritid 12 7 9 17 

Okänt 11 9 15 10 

Övrig industri 11 9 6 21 

Företagskonsulter  10 11 24 6 

Enheter för öppna sociala insatser 8 12 2 30 

Textil- och beklädnadsindustri 6 13 1 33 

Fastighetsbolag o.d.  4 14 10 14 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 4 14 4 26 

Trävaruindustri 4 14 29 5 

Parti- och provisionshandel 3 17 14 11 

Reklambyråer o.d. 3 17 6 21 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 2 19 12 12 

                                                
21 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
22 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Maskinindustri  2 19 10 14 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 2 19 10 14 

Handel med motorfordon 2 19 24 6 

Grafisk industri 2 19 4 26 

Utbildningsväsendet 2 19 6 21 

Livsmedelsindustri 1 25 5 24 

Tekniska konsulter 1 25 21 8 

Gummi- och plastvaruindustri 1 25 2 30 

Jord- och stenvaruindustri 1 25 2 30 

Byggindustri 1 25 112 1 

Transport- och magasineringsföretag 0 30 19 9 

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 0 30 1 33 

Reparationsverkstäder  0 30 3 28 

Transportmedelsindustri 0 30 1 33 

Uthyrningsfirmor 0 30 3 28 

Massa- och pappersindustri 0 30 1 33 

Metallindustri 0 30 7 19 

Totalt 255  567  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service den största branschen bland kvinnor, men först 24:e största för män. En tydlig 

skillnad finns även i branschen Juridiska och Ekonomiska konsulter, som är tredje största 

branschgrupp för kvinnor men 19:e största för män. Byggindustri är den största branschen för 

män som företagare, men återfinns på delad näst sista plats för företagande kvinnor. Dessa 

branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på 

arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, samt Hotell och restauranger tillhör de tio största 

branscherna för såväl kvinnor som män.  

 

 

3.5 Rättviks kommun 

 

3.5.1 Inledande fakta om företagandet i Rättviks kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Rättviks kommun år 2010. 
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Figur 10. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Rättviks kommun  

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Rättviks kom-

mun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företa-

gande kvinnor återfinns i 24 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 36 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

Tabell 11. Kvinnors och mäns branschvidd i Rättviks kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 38% 33% 46% 

Män 65% 46% 69% 

Totalt Rättviks 

kommun 

69% 54% 71% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 38 

procent när det gäller egna företagare och 33 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 46 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 65 procent bland egna företagare och 46 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 69 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.5.2 Kvinnors och mäns företagande i Rättviks kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.23 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

                                                
23 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 

• Totalt fanns 598 sysselsatta som företagare i Rättvik år

2010.

• Kvinnor utgör 29 procent och män 71 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 33 procent

och män 67 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

21 procent, medan män utgör 79 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 76 procent egna

företagare (och 24 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 63 procent (och 37 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.24  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 37 bran-

scherna som finns företrädda i Rättvik.  

 

Tabell 12. Kvinnors och mäns företagande i Rättviks kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 27 1 7 11 

Detaljhandel 25 2 24 4 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 21 3 80 2 

Okänt 16 4 6 14 

Hotell och restauranger 13 5 19 6 

Enheter för hälso- och sjukvård 11 6 6 14 

Livsmedelsindustri 8 7 3 23 

Företagskonsulter  6 8 3 23 

Juridiska och ekonomiska konsulter 5 9 4 18 

Byggindustri 5 9 114 1 

Textil- och beklädnadsindustri 5 9 4 18 

Parti- och provisionshandel 5 9 10 10 

Tekniska konsulter 4 13 11 9 

Andra företagstjänster  3 14 3 23 

Enheter för kultur, nöje och fritid 3 14 13 7 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 3 14 6 14 

Jord- och stenvaruindustri 3 14 3 23 

Utbildningsväsendet 2 18 4 18 

Handel med motorfordon 2 18 21 5 

Metallindustri 1 20 7 11 

Enheter för öppna sociala insatser 1 20 1 31 

Reklambyråer o.d. 1 20 1 31 

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 1 20 0 37 

Transport- och magasineringsföretag 1 20 29 3 

Civila myndigheter och försvaret  0 25 1 31 

Fastighetsbolag o.d.  0 25 7 11 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 0 25 2 29 

Reparationsverkstäder  0 25 6 14 

Transportmedelsindustri 0 25 2 29 

Serviceföretag till bank och försäkring  0 25 1 31 

Trävaruindustri 0 25 12 8 

Maskinindustri  0 25 3 23 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 0 25 4 18 

El-, gas - och värmeverk 0 25 1 31 

Uthyrningsfirmor 0 25 1 31 

Grafisk industri 0 25 3 23 

Övrig industri 0 25 4 18 

Totalt 172  426  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

                                                
24 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service den största branschen bland kvinnor, men först 11:e största för män. En tydlig 

skillnad finns även i Branschen som heter Okänt, som är fjärde största branschgrupp för kvinnor 

men 14:e största för män. Den bransch som kallas Okänt samlar generellt fler kvinnor än män, 

vilket innebär att kunskap om kvinnors företagande saknas i högre utsträckning än mäns företa-

gande.25 Handel med motorfordon är den femte största branschen för män som företagare och 

Transport – och magasineringsföretag den tredje största. Dessa branscher återfinns dock på 18:e 

respektive 20:e största plats för företagande kvinnor. Dessa branschskillnader mellan kvinnors 

och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att fyra av de tio största branscherna för kvinnor även ingår i de tio största branscherna för män 

som är företagare. Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger 

samt Byggindustri och Parti- och provisionshandel.  

 

3.6 Orsa kommun 

 

3.6.1 Inledande fakta om företagandet i Orsa kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Orsa kommun år 2010. 

 

Figur 11. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Orsa kommun  

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Orsa kommun. 

Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företagande 

kvinnor återfinns i 22 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 32 bran-

scher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, fåmansak-

tiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på varia-

tionen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av antalet 

branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det totala anta-

let branscher. 

 

 

 

                                                
25 Se bl.a. Nutek (2006) Klassificering och perception – en studie av genusaspekter på SNI-koden som klassificeringsverktyg av när-

ingsgrenar 

• Totalt fanns 307 sysselsatta som företagare i Orsa år

2010.

• Kvinnor utgör 28 procent och män 72 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 30 procent

och män 70 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

23 procent, medan män utgör 77 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 71 procent egna

företagare (och 29 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 63 procent (och 37 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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Tabell 13. Kvinnors och mäns branschvidd i Orsa kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 29% 25% 42% 

Män 54% 40% 62% 

Totalt Orsa kom-

mun 

56% 46% 62% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 29 

procent när det gäller egna företagare och 25 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 42 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 54 procent bland egna företagare och 40 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 62 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.6.2 Kvinnors och mäns företagande i Orsa kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.26 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.27  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 32 bran-

scherna som finns företrädda i Orsa.  

 

Tabell 14. Kvinnors och mäns företagande i Orsa kommun 

 Kvinnor Män 

Bransch Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 15 1 2 22 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 14 2 58 1 

Detaljhandel 12 3 6 8 

Okänt 9 4 3 17 

Hotell och restauranger 5 5 10 4 

Företagskonsulter  4 6 4 14 

Andra företagstjänster  3 7 5 10 

Enheter för kultur, nöje och fritid 3 7 11 3 

Enheter för hälso- och sjukvård 3 7 1 25 

Byggindustri 3 7 45 2 

Övrig industri 2 11 4 14 

Textil- och beklädnadsindustri 2 11 1 25 

Livsmedelsindustri 1 13 2 22 

Gummi- och plastvaruindustri 1 13 1 25 

Jord- och stenvaruindustri 1 13 1 25 

Handel med motorfordon 1 13 8 6 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 13 1 25 

Reklambyråer o.d. 1 13 1 25 

                                                
26 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
27 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Juridiska och ekonomiska konsulter 1 13 4 14 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 1 13 3 17 

Metallindustri 1 13 6 8 

Uthyrningsfirmor 1 13 1 25 

Reparationsverkstäder  0 23 5 10 

Transportmedelsindustri 0 23 3 17 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 0 23 5 10 

Trävaruindustri 0 23 5 10 

Fastighetsbolag o.d.  0 23 2 22 

Utbildningsväsendet 0 23 3 17 

Tekniska konsulter 0 23 8 6 

Parti- och provisionshandel 0 23 9 5 

Transport- och magasineringsföretag 0 23 3 17 

Enheter för öppna sociala insatser 0 23 1 25 

Totalt 85  222  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Tabellen synliggör både skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns företagande. En tydlig 

skillnad är att branschen som kallas Personliga tjänster och annan service är den största bran-

schen bland kvinnor, men först 22:a största för män. Branschen som kallas Okänt utgör fjärde 

största bransch för kvinnor medan den återfinns på 17:e plats för företagande män. Den bransch 

som kallas Okänt samlar generellt fler kvinnor än män, vilket innebär att kunskap om kvinnors 

företagande saknas i högre utsträckning än mäns företagande.28 Det kan noteras att i två av de 

tio största branscherna för män återfinns inga kvinnor alls som företagare (Parti- och provisions-

handel och Tekniska konsulter). Dessa branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande 

speglar också sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Noterbart är att 

sex av de tio största branscherna för företagande kvinnor ingår även i de tio största branscherna 

för mäns företagande. Dessa branscher är: Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell 

och restauranger, Andra företagstjänster, Enheter för kultur nöje och fritid samt Byggindustri.  

 

3.7 Älvdalens kommun 

 

3.7.1 Inledande fakta om företagandet i Älvdalens kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Älvdalens kommun år 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Se bl.a. Nutek (2006) Klassificering och perception – en studie av genusaspekter på SNI-koden som klassificeringsverktyg av när-

ingsgrenar 
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Figur 12. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Älvdalens kommun 

 
Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Älvdalens 

kommun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Före-

tagande kvinnor återfinns i 22 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 27 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

Tabell 15. Kvinnors och mäns branschvidd i Älvdalens kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 37% 29% 42% 

Män 44% 38% 52% 

Totalt Älvdalens 

kommun 

56% 44% 62% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 37 

procent när det gäller egna företagare och 29 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 42 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 44 procent bland egna företagare och 38 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 52 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.7.2 Kvinnors och mäns företagande i Älvdalens kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.29 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

                                                
29 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 

• Totalt fanns 377 sysselsatta som företagare i Älvdalen 

år 2010.

• Kvinnor utgör 27 procent och män 73 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 31 procent

och män 69 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

22 procent, medan män utgör 78 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 70 procent egna

företagare (och 30 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 59 procent (och 41 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.30  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 32 bran-

scherna som finns företrädda i Älvdalen.  

 

Tabell 16. Kvinnors och mäns företagande i Älvdalens kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Hotell och restauranger 16 1 12 6 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 14 2 62 2 

Personliga tjänster och annan service 14 2 2 17 

Okänt 12 4 11 9 

Detaljhandel 11 5 12 6 

Parti- och provisionshandel 5 6 6 10 

Enheter för hälso- och sjukvård 5 6 3 12 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 4 8 13 5 

Byggindustri 3 9 71 1 

Reklambyråer o.d. 3 9 0 28 

Företagskonsulter  2 11 2 17 

Juridiska och ekonomiska konsulter 2 11 4 11 

Andra företagstjänster  2 11 0 28 

Fastighetsbolag o.d.  2 11 2 17 

Livsmedelsindustri 1 15 0 28 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 15 0 28 

Jord- och stenvaruindustri 1 15 0 28 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 1 15 3 12 

Handel med motorfordon 1 15 12 6 

Enheter för kultur, nöje och fritid 1 15 3 12 

Utbildningsväsendet 1 15 1 24 

Transport- och magasineringsföretag 1 15 24 3 

Grafisk industri 0 23 1 24 

Trävaruindustri 0 23 14 4 

Metallindustri 0 23 3 12 

Reparationsverkstäder  0 23 2 17 

Anläggningar för avfallshantering och återvinning m.m. 0 23 1 24 

Uthyrningsfirmor 0 23 2 17 

Tekniska konsulter 0 23 3 12 

Utvinningsindustri 0 23 2 17 

Transportmedelsindustri 0 23 1 24 

Övrig industri 0 23 2 17 

Totalt 103  274  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service den tredje största branschen bland kvinnor, men först 17:e största för män. 

En tydlig skillnad finns även i Trävaruindustri och Transport- och magasineringsföretag, som är 

fjärde, respektive tredje största branschgrupp för män, men minsta, respektive näst minsta 

bland kvinnor (inga kvinnor är enligt statistiken företagare inom Trävaruindustri). Dessa bransch-

skillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbets-

marknaden. 

 

                                                
30 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

bland annat att sju av de tio största branscherna bland företagande kvinnor ingår även i de tio 

största branscherna bland män som är företagare.  

 

3.8 Smedjebackens kommun 

 

3.8.1 Inledande fakta om företagandet i Smedjebackens kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Smedjebackens kommun år 2010. 

 

Figur 13. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Smedjebackens kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Smedjebackens 

kommun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Före-

tagande kvinnor återfinns i 24 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 31 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

Tabell 17. Kvinnors och mäns branschvidd i Smedjebackens kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 33% 23% 42% 

Män 52% 42% 52% 

Totalt Smedjeback-

ens kommun 

56% 48% 67% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 33 

procent när det gäller egna företagare och 23 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 42 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 52 procent bland egna företagare och 42 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

• Totalt fanns 425 sysselsatta som företagare i

Smedjebacken år 2010.

• Kvinnor utgör 27 procent och män 73 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 35 procent

och män 65 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

14 procent, medan män utgör 86 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 81 procent egna

företagare (och 19 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 56 procent (och 44 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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men 52 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare. 

  

När det gäller företagandet i Smedjebackens kommun vill Ramböll påminna om att det finns fler 

företagare bland nattbefolkningen31 i kommunen (485) än bland dagbefolkningen32 (425). Detta 

betyder alltså att det sker en utpendling av företagare till andra kommuner i Dalarnas län. Detta 

kan innebära att exempelvis branschvidden för företagare med bostadsort i Smedjebackens 

kommun skiljer sig från den för företagare som driver verksamheten i kommunen. 

 

3.8.2 Kvinnors och mäns företagande i Smedjebackens kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.33 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.34  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 35 bran-

scherna som finns företrädda i Smedjebacken.  

 

Tabell 18. Kvinnors och mäns företagande i Smedjebackens kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 24 1 2 20 

Detaljhandel 17 2 26 3 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 3 45 2 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 9 4 7 12 

Hotell och restauranger 8 5 10 8 

Enheter för kultur, nöje och fritid 7 6 5 15 

Parti- och provisionshandel 6 7 9 10 

Enheter för hälso- och sjukvård 5 8 5 15 

Juridiska och ekonomiska konsulter 4 9 1 24 

Okänt 4 9 10 8 

Jord- och stenvaruindustri 3 11 0 32 

Utbildningsväsendet 3 11 3 18 

Livsmedelsindustri 2 13 0 32 

Textil- och beklädnadsindustri 2 13 0 32 

Vårdhem och bostäder med omsorg  2 13 1 24 

Företagskonsulter  1 16 3 18 

Andra företagstjänster  1 16 1 24 

Transport- och magasineringsföretag 1 16 20 5 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 16 0 32 

Trävaruindustri 1 16 6 14 

Fastighetsbolag o.d.  1 16 7 12 

Metallindustri 1 16 22 4 

Enheter för öppna sociala insatser 1 16 1 24 

Övrig industri 1 16 2 20 

                                                
31 Företagare med bostadsort i kommunen. 
32 Företagare som driver företaget i kommunen. 
33 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
34 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Maskinindustri  0 25 5 15 

Byggindustri 0 25 77 1 

Transportmedelsindustri 0 25 1 24 

Serviceföretag till bank och försäkring  0 25 2 20 

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 0 25 1 24 

Handel med motorfordon 0 25 8 11 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 0 25 2 20 

Tekniska konsulter 0 25 13 6 

Reklambyråer o.d. 0 25 1 24 

Gummi- och plastvaruindustri 0 25 1 24 

Reparationsverkstäder  0 25 13 6 

Totalt 115  310  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service den största branschen bland kvinnor, men först 20:e största bland män. No-

terbart är också att i fem av de tio största branscherna bland företagande män återfinns en eller 

färre kvinnor bland företagarna. Byggindustri är den största branschen för män som företagare 

och där återfinns exempelvis ingen kvinna. Dessa branschskillnader mellan kvinnors och mäns 

företagande speglar också sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att fem av de tio största branscherna bland kvinnor även ingår i de största tio branscherna för 

män. Dessa inkluderar Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger och 

Parti- och provisionshandel, samt branschen Okänt.  

 

3.9 Mora kommun 

 

3.9.1 Inledande fakta om företagandet i Mora kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Mora kommun år 2010. 

 

Figur 14. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Mora kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

• Totalt fanns 867 sysselsatta som företagare i Mora år

2010.

• Kvinnor utgör 32 procent och män 68 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 39 procent

och män 61 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

23 procent, medan män utgör 77 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 71 procent egna

företagare (och 29 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 53 procent (och 47 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Mora kommun. 

Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företagande 

kvinnor återfinns i 32 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 37 bran-

scher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, fåmansak-

tiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på varia-

tionen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av antalet 

branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det totala anta-

let branscher. 

 

Tabell 19. Kvinnors och mäns branschvidd i Mora kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 50% 44% 62% 

Män 63% 60% 71% 

Totalt Mora kom-

mun 

65% 60% 71% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 50 

procent när det gäller egna företagare och 44 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 62 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 63 procent bland egna företagare och 60 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 71 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.9.2 Kvinnors och mäns företagande i Mora kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.35 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.36  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 35 bran-

scherna som finns företrädda i Smedjebacken.  

 

Tabell 20. Kvinnors och mäns företagande i Mora kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 64 1 10 17 

Detaljhandel 39 2 33 3 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 32 3 89 2 

Okänt 27 4 18 10 

Enheter för hälso- och sjukvård 18 5 12 14 

Hotell och restauranger 15 6 16 11 

Juridiska och ekonomiska konsulter 11 7 14 12 

Företagskonsulter  8 8 12 14 

Fastighetsbolag o.d.  6 9 11 16 

Livsmedelsindustri 5 10 4 27 

                                                
35 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
36 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Övrig industri 5 10 8 18 

Byggindustri 5 10 130 1 

Utbildningsväsendet 4 13 8 18 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 4 13 14 12 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 4 13 5 22 

Parti- och provisionshandel 3 16 19 8 

Transport- och magasineringsföretag 3 16 31 6 

Enheter för kultur, nöje och fritid 3 16 5 22 

Andra företagstjänster  2 19 8 18 

Textil- och beklädnadsindustri 2 19 2 28 

Reklambyråer o.d. 2 19 1 33 

Grafisk industri 2 19 5 22 

Tekniska konsulter 2 19 19 8 

Trävaruindustri 2 19 32 5 

Handel med motorfordon 2 19 33 3 

Enheter för öppna sociala insatser 2 19 2 28 

Metallindustri 1 27 22 7 

Gummi- och plastvaruindustri 1 27 1 33 

Utvinningsindustri 1 27 1 33 

Reparationsverkstäder  1 27 5 22 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 27 6 21 

Jord- och stenvaruindustri 1 27 1 33 

Transportmedelsindustri 0 33 2 28 

Uthyrningsfirmor 0 33 2 28 

Maskinindustri  0 33 5 22 

Stål- och metallverk 0 33 2 28 

Serviceföretag till bank och försäkring  0 33 1 33 

Totalt 278  589  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

För att börja med några skillnader mellan kvinnors och mäns företagande är Personliga tjänster 

och annan service den största branschen bland kvinnor, men återfinns först som 17:e största för 

män. En mer eller mindre tydlig skillnad synliggörs av branschen Enheter för hälso- och sjukvård, 

som är femte största branschgrupp för kvinnor men 14:e största för män. Byggindustri är den 

största branschen för män som företagare och samlar ett jämförelsevis blygsamt antal kvinnor (5 

st.) Det kan noteras att i sju av de tio största branscherna för män återfinns fem eller färre kvin-

nor som företagare. Dessa branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar ock-

så sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar att de tre bran-

scherna Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, samt Okänt tillhör de tio största branscher-

na för såväl kvinnor som män.  

 

3.10 Faluns kommun 

 

3.10.1 Inledande fakta om företagandet i Faluns kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i Fa-

luns kommun år 2010. 
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Figur 15. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Faluns kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Falun kommun. 

Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företagande 

kvinnor återfinns i 34 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 41 bran-

scher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, fåmansak-

tiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på varia-

tionen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av antalet 

branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det totala anta-

let branscher. 

 

Tabell 21. Kvinnors och mäns branschvidd i Faluns kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 58% 56% 65% 

Män 69% 73% 79% 

Totalt Faluns 

kommun 

71% 75% 81% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 58 

procent när det gäller egna företagare och 56 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 65 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 69 procent bland egna företagare och 73 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 79 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.10.2 Kvinnors och mäns företagande i Faluns kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.37 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

                                                
37 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 

• Totalt fanns 2194 sysselsatta som företagare i Falun år

2010.

• Kvinnor utgör 28 procent och män 72 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 34 procent

och män 66 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

19 procent, medan män utgör 81 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 72 procent egna

företagare (och 28 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 54 procent (och 46 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.38  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 42 bran-

scherna som finns företrädda i Falun.  

 

Tabell 22. Kvinnors och mäns företagande i Faluns kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangord-

ning 

Antal Rangord-

ning 

Personliga tjänster och annan service 121 1 33 16 

Detaljhandel 74 2 90 4 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 67 3 216 2 

Enheter för hälso- och sjukvård 42 4 36 14 

Okänt 39 5 29 17 

Juridiska och ekonomiska konsulter 33 6 41 12 

Företagskonsulter  29 7 61 7 

Parti- och provisionshandel 21 8 69 6 

Andra företagstjänster  19 9 41 12 

Enheter för kultur, nöje och fritid 18 10 46 10 

Hotell och restauranger 16 11 55 8 

Utbildningsväsendet 13 12 22 22 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 13 12 27 18 

Tekniska konsulter 13 12 112 3 

Byggindustri 12 15 277 1 

Textil- och beklädnadsindustri 11 16 2 37 

Reklambyråer o.d. 10 17 27 18 

Övrig industri 7 18 16 24 

Enheter för öppna sociala insatser 7 18 5 32 

Fastighetsbolag o.d.  6 20 26 21 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 6 20 44 11 

Transport- och magasineringsföretag 5 22 88 5 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 4 23 5 32 

Jord- och stenvaruindustri 3 24 6 31 

Metallindustri 3 24 36 14 

Grafisk industri 3 24 9 28 

Livsmedelsindustri 2 27 9 28 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 2 27 15 25 

Handel med motorfordon 2 27 48 9 

Vårdhem och bostäder med omsorg  2 27 2 37 

Trävaruindustri 2 27 27 18 

Maskinindustri  1 32 13 26 

Uthyrningsfirmor 1 32 13 26 

Massa- och pappersindustri 1 32 0 42 

Kemisk industri 0 35 1 41 

Gummi- och plastvaruindustri 0 35 3 34 

Anläggningar för avfallshantering och återvinning 

m.m. 

0 35 2 37 

Serviceföretag till bank och försäkring  0 35 7 30 

Reparationsverkstäder  0 35 19 23 

                                                
38 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Banker och andra kreditinstitut 0 35 3 34 

Transportmedelsindustri 0 35 3 34 

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 0 35 2 37 

Totalt 608  1586  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Tabellen visar både på likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors företagande. En tydlig 

skillnad kan ses i branschen Personliga tjänster och annan service som är den största branschen 

bland kvinnor, men först 16:e största bland män. En mer eller mindre tydlig skillnad finns i bran-

schen Enheter för hälso- och sjukvård, som är fjärde största branschgrupp för kvinnor men 14:e 

största för män, samtidigt som den samlar ungefär lika många företagande kvinnor som män (42 

respektive 36). Byggindustri är den största branschen för män som företagare, men återfinns 

först på en 15:e plats bland kvinnor. Även branschen Tekniska konsulter utgör en avsevärt större 

bransch bland företagande män än företagande kvinnor. I fyra av de tio största branscherna 

bland män återfinns 15 eller färre kvinnor bland företagarna.  Dessa branschskillnader mellan 

kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar att 

fem av de tio största branscherna för kvinnor även återfinns bland de tio största branscherna 

bland män. Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Företagskonsulter, Parti- och 

provisionshandel och Enheter för kultur, nöje, fritid.   

 

3.11 Borlänge kommun 

 

3.11.1 Inledande fakta om företagandet i Borlänge kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Borlänge kommun år 2010. 

 

Figur 16. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Borlänge kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Borlänge kom-

mun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företa-

gande kvinnor återfinns i 34 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 44 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

• Totalt fanns 1634 sysselsatta som företagare i Borlänge 

år 2010.

• Kvinnor utgör 28 procent och män 72 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 36 procent

och män 64 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

20 procent, medan män utgör 80 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 64 procent egna

företagare (och 36 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 44 procent (och 56 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

Tabell 23. Kvinnors och mäns branschvidd i Borlänge kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 54% 54% 65% 

Män 71% 75% 85% 

Totalt Borlänge 

kommun 

73% 75% 85% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 54 

procent när det gäller egna företagare och 54 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 65 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 71 procent bland egna företagare och 75 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 85 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.11.2 Kvinnors och mäns företagande i Borlänge kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.39 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.40  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 44 bran-

scherna som finns företrädda i Borlänge.  

 

Tabell 24. Kvinnors och mäns företagande i Borlänge kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 89 1 18 18 

Detaljhandel 67 2 73 4 

Okänt 39 3 23 14 

Hotell och restauranger 29 4 69 5 

Företagskonsulter  29 4 31 10 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 28 6 119 2 

Enheter för hälso- och sjukvård 21 7 26 11 

Enheter för kultur, nöje och fritid 17 8 24 13 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 15 9 21 15 

Parti- och provisionshandel 14 10 58 8 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 14 10 82 3 

Juridiska och ekonomiska konsulter 12 12 17 20 

Utbildningsväsendet 12 12 13 21 

Handel med motorfordon 8 14 56 9 

Andra företagstjänster  6 15 20 16 

Tekniska konsulter 6 15 66 7 

                                                
39 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
40 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Byggindustri 5 17 220 1 

Reklambyråer o.d. 5 17 12 24 

Uthyrningsfirmor 5 17 13 21 

Transport- och magasineringsföretag 5 17 67 6 

Reparationsverkstäder  4 21 18 18 

Övrig industri 4 21 6 28 

Livsmedelsindustri 3 23 3 32 

Grafisk industri 3 23 6 28 

Metallindustri 2 25 25 12 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 2 25 13 21 

Fastighetsbolag o.d.  2 25 19 17 

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 2 25 2 37 

Enheter för öppna sociala insatser 2 25 4 31 

Maskinindustri  1 30 11 25 

Läkemedelsindustri 1 30 1 39 

Textil- och beklädnadsindustri 1 30 5 30 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 30 9 27 

Jord- och stenvaruindustri 1 30 2 37 

Transportmedelsindustri 0 35 3 32 

Gummi- och plastvaruindustri 0 35 3 32 

Post- och kurirföretag 0 35 1 39 

Utvinningsindustri 0 35 1 39 

Trävaruindustri 0 35 10 26 

Vatten- och reningsverk 0 35 1 39 

Banker och andra kreditinstitut 0 35 1 39 

Vårdhem och bostäder med omsorg  0 35 3 32 

Serviceföretag till bank och försäkring  0 35 3 32 

Stål- och metallverk 0 35 1 39 

Total 455  1179  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Tabellen synliggör både skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns företagande. En tydlig 

skillnad kan ses i branschen Personliga tjänster och annan service som utgör den största bran-

schen bland kvinnor som driver företag, men återfinns först på 18:e plats bland företagande 

män. Även den bransch som kallas Okänt samlar i högre utsträckning företagande kvinnor än 

män. Detta beror ofta på att den indelning av branscher som finns tillgänglig är nedbrytbar i hög-

re grad inom de branscher som domineras av män, både vad gäller sysselsättning och företagan-

de. Byggindustri är den största branschen för män som företagare, men återfinns först på 17:e 

plats bland kvinnor. Det är noterbart att i sex av de tio största branscherna för mäns företagande 

återfinns 15 eller färre kvinnor som driver företag. Dessa branschskillnader mellan kvinnors och 

mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att fem av de tio största branscherna för kvinnor även ingår i de tio största branscherna för män. 

Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger, Parti- och provi-

sionshandel samt Programvaruproducenter och Datakonsulter.  

 

3.12 Säter kommun 

 

3.12.1 Inledande fakta om företagandet i Säter kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i Sä-

ter kommun år 2010. 
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Figur 17. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Säter kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Säter kommun. 

Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företagande 

kvinnor återfinns i 22 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 33 bran-

scher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, fåmansak-

tiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på varia-

tionen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av antalet 

branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det totala anta-

let branscher. 

 

Tabell 25. Kvinnors och mäns branschvidd i Säter kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 33% 29% 42% 

Män 48% 48% 63% 

Totalt Säter kom-

mun 

54% 50% 63% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 33 

procent när det gäller egna företagare och 29 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 42 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 48 procent bland egna företagare och 48 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 63 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

När det gäller företagandet i Säters kommun vill Ramböll påminna om att det finns fler företaga-

re bland nattbefolkningen41 i kommunen (587) än bland dagbefolkningen42 (531). Detta betyder 

alltså att det sker en utpendling av företagare till andra kommuner i Dalarnas län. Detta kan in-

nebära att exempelvis branschvidden för företagare med bostadsort i Säters kommun skiljer sig 

från den för företagare som driver verksamheten i kommunen. 

                                                
41 Företagare med bostadsort i kommunen. 
42 Företagare som driver företaget i kommunen. 

• Totalt fanns 531 sysselsatta som företagare i Säter år

2010.

• Kvinnor utgör 24 procent och män 76 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 29 procent

och män 71 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

15 procent, medan män utgör 85 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 81 procent egna

företagare (och 19 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 65 procent (och 35 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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3.12.2 Kvinnors och mäns företagande i Säter kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.43 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.44  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 33 bran-

scherna som finns företrädda i Säter.  

 

Tabell 26. Kvinnors och mäns företagande i Säter kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 34 1 5 13 

Okänt 20 2 10 10 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 17 3 137 1 

Detaljhandel 13 4 17 4 

Enheter för kultur, nöje och fritid 6 5 7 12 

Enheter för hälso- och sjukvård 6 5 2 22 

Textil- och beklädnadsindustri 4 7 2 22 

Andra företagstjänster  4 7 4 16 

Företagskonsulter  3 9 1 28 

Transport- och magasineringsföretag 3 9 18 3 

Juridiska och ekonomiska konsulter 2 11 2 22 

Hotell och restauranger 2 11 11 9 

Livsmedelsindustri 2 11 5 13 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 2 11 3 19 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 2 11 4 16 

Utbildningsväsendet 2 11 3 19 

Byggindustri 2 11 81 2 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 1 18 5 13 

Parti- och provisionshandel 1 18 8 11 

Handel med motorfordon 1 18 15 6 

Tekniska konsulter 1 18 13 8 

Trävaruindustri 1 18 17 4 

Maskinindustri  0 23 1 28 

Grafisk industri 0 23 3 19 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 0 23 1 28 

Metallindustri 0 23 14 7 

Transportmedelsindustri 0 23 1 28 

Fastighetsbolag o.d.  0 23 2 22 

Enheter för öppna sociala insatser 0 23 1 28 

Serviceföretag till bank och försäkring  0 23 1 28 

Reklambyråer o.d. 0 23 2 22 

Reparationsverkstäder  0 23 2 22 

Övrig industri 0 23 4 16 

Totalt 129  402  

                                                
43 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
44 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Tabellen synliggör både skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns företagande. En skillnad 

kan ses i branschen Personliga tjänster och annan service som utgör den största branschen bland 

kvinnor som driver företag, men återfinns först på 13:e plats bland företagande män. Även den 

bransch som kallas Enheter för hälso- och sjukvård samlar relativt en större andel företagande 

kvinnor än män, även om antalet företagande kvinnor i denna femte största bransch endast är 

sex personer. Branschen Byggindustri är näst största bransch bland män som driver företag, men 

återfinns först på en 11:e plats bland företagande kvinnor. Noterbart är att i fyra av de tio största 

branscherna bland män återfinns en eller färre kvinnor som driver företag. Dessa branschskillna-

der mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på arbetsmarkna-

den. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att fyra av de tio största branscherna för kvinnor även ingår i de tio största branscherna för män. 

Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Okänt, samt Transport- och magasine-

ringsföretag.  

 

3.13 Hedemora kommun 

 

3.13.1 Inledande fakta om företagandet i Hedemora kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Hedemora kommun år 2010. 

 

Figur 18. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Hedemora kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Hedemora 

kommun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Före-

tagande kvinnor återfinns i 31 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 37 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

 

• Totalt fanns 778 sysselsatta som företagare i Hedemora 

år 2010.

• Kvinnor utgör 27 procent och män 73 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 31 procent

och män 69 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

20 procent, medan män utgör 80 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 74 procent egna

företagare (och 26 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 61 procent (och 39 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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Tabell 27. Kvinnors och mäns branschvidd i Hedemora kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 44% 42% 60% 

Män 60% 58% 71% 

Totalt Hedemora 

kommun 

67% 58% 75% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 44 

procent när det gäller egna företagare och 42 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 60 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 60 procent bland egna företagare och 58 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 71 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.13.2 Kvinnors och mäns företagande i Hedemora kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.45 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.46  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 39 bran-

scherna som finns företrädda i Hedemora.  

 

Tabell 28. Kvinnors och mäns företagande i Hedemora kommun 

 Kvinnor Män 

Bransch Antal Rangordning Antal Rangordning 

Okänt 31 1 17 8 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 30 2 154 1 

Personliga tjänster och annan service 29 3 6 18 

Detaljhandel 18 4 25 4 

Hotell och restauranger 13 5 15 10 

Enheter för hälso- och sjukvård 13 5 5 22 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 8 7 11 12 

Enheter för kultur, nöje och fritid 7 8 6 18 

Juridiska och ekonomiska konsulter 7 8 6 18 

Utbildningsväsendet 5 10 12 11 

Livsmedelsindustri 4 11 2 27 

Byggindustri 4 11 113 2 

Trävaruindustri 4 11 8 15 

Metallindustri 4 11 20 6 

Parti- och provisionshandel 3 15 16 9 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 3 15 2 27 

Vårdhem och bostäder med omsorg  3 15 2 27 

Fastighetsbolag o.d.  3 15 6 18 

Företagskonsulter  3 15 8 15 

                                                
45 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
46 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Andra företagstjänster  3 15 5 22 

Jord- och stenvaruindustri 2 21 2 27 

Textil- och beklädnadsindustri 2 21 0 38 

Tekniska konsulter 2 21 19 7 

Enheter för öppna sociala insatser 2 21 0 38 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 1 25 9 14 

Grafisk industri 1 25 3 25 

Reklambyråer o.d. 1 25 1 33 

Transportmedelsindustri 1 25 8 15 

Uthyrningsfirmor 1 25 2 27 

Övrig industri 1 25 1 33 

Handel med motorfordon 1 25 25 4 

Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 0 32 1 33 

Gummi- och plastvaruindustri 0 32 2 27 

Maskinindustri  0 32 5 22 

Utvinningsindustri 0 32 1 33 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 0 32 3 25 

Anläggningar för avfallshantering och återvinning m.m. 0 32 1 33 

Reparationsverkstäder  0 32 11 12 

Transport- och magasineringsföretag 0 32 35 3 

Totalt 210  568  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Tabellen synliggör både skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns företagande. En skillnad 

kan ses i branschen Personliga tjänster och annan service som utgör den tredje största bran-

schen bland kvinnor som driver företag, men återfinns först på 18:e plats bland företagande 

män. Även den bransch som kallas Enheter för hälso- och sjukvård samlar relativt en större an-

del företagande kvinnor än män då den utgör femte största bransch bland kvinnor och återfinns 

på 22:a plats bland företagande män. Branschen Byggindustri är näst största bransch bland män 

som driver företag, men återfinns först på en delad 11:e plats bland företagande kvinnor. Noter-

bart är att i tre av de tio största branscherna bland män återfinns två eller färre kvinnor som dri-

ver företag. Dessa branscher är Tekniska konsulter, Handel med motorfordon och Transport- och 

magasineringsföretag. Dessa branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar 

också sannolikt skillnader på arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att fyra av de tio största branscherna för kvinnor även ingår i de tio största branscherna för män. 

Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Okänt, samt Hotell och restauranger. Just 

branschen Okänt är svår att fånga upp, men samlar generellt många företagande kvinnor då de 

indelningar av branscher som finns tillgängliga är nedbrytbara i högre grad för de branscher som 

domineras av män, både vad gäller sysselsatta och företagande.  

 

3.14 Avesta kommun 

 

3.14.1 Inledande fakta om företagandet i Avesta kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Avesta kommun år 2010. 
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Figur 19. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Avesta kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Avesta kom-

mun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företa-

gande kvinnor återfinns i 28 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 36 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

Tabell 29. Kvinnors och mäns branschvidd i Avesta kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 40% 48% 54% 

Män 62% 60% 69% 

Totalt Avesta kom-

mun 

63% 60% 71% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 40 

procent när det gäller egna företagare och 48 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 54 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 62 procent bland egna företagare och 60 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 69 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.14.2 Kvinnors och mäns företagande i Avesta kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.47 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

                                                
47 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 

• Totalt fanns 865 sysselsatta som företagare i Avesta år

2010.

• Kvinnor utgör 29 procent och män 71 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 36 procent

och män 64 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

16 procent, medan män utgör 84 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 80 procent egna

företagare (och 20 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 58 procent (och 42 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.48  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 37 bran-

scherna som finns företrädda i Avesta.  

 

Tabell 30. Kvinnors och mäns företagande i Avesta kommun 

 Kvinnor Män 

Bransch Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 52 1 12 12 

Okänt 36 2 15 11 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 30 3 109 2 

Detaljhandel 28 4 34 4 

Enheter för kultur, nöje och fritid 16 5 18 9 

Hotell och restauranger 10 6 25 7 

Andra företagstjänster  8 7 7 21 

Enheter för hälso- och sjukvård 8 7 9 17 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 7 9 10 15 

Juridiska och ekonomiska konsulter 7 9 11 14 

Handel med motorfordon 5 11 36 3 

Företagskonsulter  5 11 5 22 

Reklambyråer o.d. 4 13 3 25 

Fastighetsbolag o.d.  4 13 10 15 

Transport- och magasineringsföretag 4 13 30 5 

Livsmedelsindustri 3 16 4 24 

Textil- och beklädnadsindustri 3 16 3 25 

Utbildningsväsendet 3 16 2 30 

Parti- och provisionshandel 2 19 18 9 

Jord- och stenvaruindustri 2 19 0 37 

Byggindustri 2 19 144 1 

Metallindustri 2 19 30 5 

Reparationsverkstäder  1 23 9 17 

Trävaruindustri 1 23 8 19 

Övrig industri 1 23 5 22 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 1 23 2 30 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 1 23 12 12 

Uthyrningsfirmor 1 23 8 19 

Gummi- och plastvaruindustri 0 29 3 25 

El-, gas - och värmeverk 0 29 2 30 

Maskinindustri  0 29 3 25 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 0 29 2 30 

Kemisk industri 0 29 1 36 

Banker och andra kreditinstitut 0 29 2 30 

Vatten- och reningsverk 0 29 2 30 

Transportmedelsindustri 0 29 3 25 

Tekniska konsulter 0 29 21 8 

Totalt 247  618  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Tabellen synliggör både skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns företagande. En skillnad 

kan ses i branschen Personliga tjänster och annan service som utgör den största branschen bland 

                                                
48 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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kvinnor som driver företag, men återfinns först på 12:e plats bland företagande män. Även de 

branscher som kallas Andra företagstjänster och Enheter för hälso- och sjukvård samlar relativt 

en större andel företagande kvinnor än män då återfinns på en delad sjunde plats bland företa-

gande kvinnors branschtillhörighet, men återfinns på 21:a respektive 17:e plats bland företagan-

de män. Branschen Byggindustri är den största bransch bland män som driver företag, men åter-

finns först på en delad 19:e plats bland företagande kvinnor. Noterbart är att i fyra av de tio 

största branscherna bland män återfinns två eller färre kvinnor som driver företag. Dessa bran-

scher är Parti- och provisionshandel, Byggindustri, Metallindustri och Tekniska konsulter. Dessa 

branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på 

arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även ett antal likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

att fyra av de tio största branscherna för kvinnor även ingår i de tio största branscherna för män. 

Dessa är Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restauranger samt Enheter för 

kultur, nöje, fritid.   

 

3.15 Ludvika kommun 

 

3.15.1 Inledande fakta om företagandet i Ludvika kommun 

I nedanstående faktafigur återges några inledande fakta om kvinnors och mäns företagande i 

Ludvika kommun år 2010. 

 

Figur 20. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Ludvika kommun 

 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Faktarutan ovan visar bland annat att kvinnor utgör en minoritet av företagarna i Ludvika kom-

mun. Detta återspeglas även i att kvinnor är företagare inom färre branscher än män. Företa-

gande kvinnor återfinns i 30 av maximalt 52 branscher, medan företagande män återfinns i 36 

branscher. I tabellen nedan presenteras den så kallade branschvidden för egna företagare, få-

mansaktiebolagsdelägare och totalt, uppdelat på kvinnor och män. Branschvidden är ett mått på 

variationen/bredden i företagandet för kvinnor och män, som beräknas genom att summan av 

antalet branscher där åtminstone en kvinna/man återfinns som företagare divideras med det to-

tala antalet branscher. 

 

 

 

 

• Totalt fanns 848 sysselsatta som företagare i Ludvika år 

2010.

• Kvinnor utgör 30 procent och män 70 procent.

• Av samtliga egna företagare utgör kvinnor 37 procent

och män 63 procent.

• Av samtliga fåmansaktiebolagsdelägare utgör kvinnor

22 procent, medan män utgör 78 procent.

• Av samtliga företagande kvinnor är 68 procent egna

företagare (och 32 procent fåmansaktiebolagsdelägare). 

Motsvarande andel för män är 50 procent (och 50 

procent fåmansaktiebolagsdelägare)
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Tabell 31. Kvinnors och mäns branschvidd i Ludvika kommun 

 Egna företagare Fåmansaktiebolagsdelägare Samtliga 

Kvinnor 42% 48% 58% 

Män 58% 62% 69% 

Totalt Älvdalens 

kommun 

62% 65% 71% 

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Att branschvidden är högre för män än för kvinnor betyder alltså att det finns branscher där en-

bart män återfinns som företagare. Som framgår av tabellen är branschvidden för kvinnor 42 

procent när det gäller egna företagare och 48 procent för fåmansaktiebolagsdelägare, men den 

totala branschvidden för kvinnor är 58 procent. Samma sak gäller för män, där branschvidden 

uppgår till 58 procent bland egna företagare och 62 procent bland fåmansaktiebolagsdelägare, 

men 69 procent för samtliga typer av företagare. Detta beror på att det finns några branscher 

där företagarna utgörs enbart av egna företagare eller fåmansaktiebolagsdelägare.  

 

3.15.2 Kvinnors och mäns företagande i Ludvika kommun 

Förutom att kvinnor som företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar ock-

så att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas 

spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad.49 Då människor tenderar 

att starta företag i branscher i vilka de tidigare varit sysselsatta påverkar det kvinnors och mäns 

agerande i näringslivet. Gruppen ”kvinnor som driver företag”, på samma sätt som gruppen 

"män som driver företag", är emellertid präglad av stor variation; kvinnor och män som driver fö-

retag är båda två heterogena grupper. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns företagan-

de, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. 

Jämförs olika branscher eller företag som varit igång i några år framträder en bild av större likhe-

ter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare.50  

 

I tabellen nedan presenteras hur företagande kvinnor och män fördelar sig bland de 37 bran-

scherna som finns företrädda i Ludvika.  

 

Tabell 32. Kvinnors och mäns företagande i Ludvika kommun 

 Kvinnor Män 

Branscher Antal Rangordning Antal Rangordning 

Personliga tjänster och annan service 64 1 18 10 

Detaljhandel 43 2 47 3 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 16 3 60 2 

Enheter för hälso- och sjukvård 15 4 17 11 

Okänt 15 4 10 15 

Hotell och restauranger 14 6 28 8 

Juridiska och ekonomiska konsulter 10 7 8 17 

Företagskonsulter  8 8 6 21 

Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice  o.d. 8 8 8 17 

Parti- och provisionshandel 8 8 36 5 

Fastighetsbolag o.d.  7 11 13 13 

Enheter för kultur, nöje och fritid 6 12 9 16 

Utbildningsväsendet 5 13 4 23 

Transport- och magasineringsföretag 5 13 33 6 

Livsmedelsindustri 4 15 2 27 

Byggindustri 4 15 126 1 

Reklambyråer o.d. 3 17 4 23 

Andra företagstjänster  3 17 2 27 

Enheter för öppna sociala insatser 2 19 2 27 

                                                
49 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 
50 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s. 31 
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Textil- och beklädnadsindustri 2 19 0 37 

Uthyrningsfirmor 2 19 4 23 

Metallindustri 2 19 31 7 

Tekniska konsulter 2 19 26 9 

Förlag; film-, radio- och TV-bolag m.m. 2 19 3 26 

Maskinindustri  1 25 11 14 

Gummi- och plastvaruindustri 1 25 1 32 

Anläggningar för avfallshantering och återvinning m.m. 1 25 5 22 

Trävaruindustri 1 25 7 19 

Övrig industri 1 25 2 27 

Programvaruproducenter och datakonsulter m.m. 1 25 7 19 

Transportmedelsindustri 0 31 1 32 

Grafisk industri 0 31 1 32 

Handel med motorfordon 0 31 42 4 

Företag inom arbetsförmedling och bemanning 0 31 2 27 

Utvinningsindustri 0 31 1 32 

Stål- och metallverk 0 31 1 32 

Reparationsverkstäder  0 31 14 12 

Totalt 256  592  

Källa: Egen bearbetning av data inköpta från SCB (2012) 

 

Det finns både likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors företagande i Ludvika kommun. 

Skillnaderna märks bland annat i att några av de branscher som återfinns relativt högt upp bland 

kvinnors företagande, som exempelvis Juridiska och ekonomiska konsulter (sjunde plats) åter-

finns först på en 17:e plats för företagande män. Den största branschen för män att driva företag 

i är Byggindustri. Den återfinns dock först på 15:e plats bland företagande kvinnor. Dessa 

branschskillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar också sannolikt skillnader på 

arbetsmarknaden. 

 

Det finns emellertid även flera likheter mellan kvinnors och mäns företagande. Tabellen visar 

bland annat att fem av de tio största branscherna bland företagande kvinnor ingår även i de tio 

största branscherna bland män som är företagare. Dessa branscher är Jordbruk, skogsbruk och 

fiske, Detaljhandel, Parti- och provisionshandel, Hotell och restauranger samt Personliga och kul-

turella tjänster. 
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4. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

4.1 Reflektioner kring kvinnors företagande i olika branscher 

I sju av Dalarnas läns 15 kommuner är, med olika inbördes rangordning, de tre största bran-

scherna för företagande kvinnor Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske samt Personliga 

tjänster och annan service. Nedan kommenteras dessa tre branscher i korthet, utifrån utmaning-

ar och möjligheter i Dalarnas län. 

 

I underlagsarbetet till Dalastrategin konstateras att andelen deltidsarbetande kvinnor är ovanligt 

hög i Dalarna, mycket beroende på att branscher som detaljhandel (och äldreomsorg), med hög 

andel deltidstjänster, är vanligare i Dalarnas län än i riket.51 Att företagande inom detaljhandel är 

relativt vanligt bland kvinnor i Dalarnas län kan således hänga ihop med den beskrivna situatio-

nen på arbetsmarknaden. Dock bör här noteras att detaljhandel också är en stor bransch bland 

företagande män i Dalarnas län. Med nära 500 företagande män är detaljhandel den tredje störs-

ta branschen för män i länet. 

 

När det gäller Jordbruk, skogsbruk och fiske är detta en branschgrupp som kan kopplas till be-

greppet "gröna näringar". Enligt underlagsmaterialet till Dalastrategin har utvecklingen inom den 

gröna näringen stor betydelse för länets attraktionskraft, då den utgör en basresurs för kultur-

landskapet samtidigt som den skapar sysselsättning inom nya hållbara tillväxtområden såsom 

träförädling, bioenergi- och livsmedelsproduktion samt natur- och kulturnära turism.52 Bland före-

tagande kvinnor är Jordbruk, skogsbruk och fiske den tredje största branschen och bland män 

den nästa största branschen, på länsnivå. Detta tyder på att det i Dalarnas län finns goda möjlig-

heter att vara företagare inom gröna näringar, såväl för kvinnor som för män. 

 

Personliga tjänster och annan service, den största branschen bland företagande kvinnor i länet 

och i flertalet kommuner, inrymmer en rad olika verksamheter/underbranscher inom tjänstesek-

torn, alltifrån kropps- och skönhetsvård till intressebevakning inom yrkes- och branschorganisa-

tioner. I underlagsmaterialet till Dalastrategin framhålls att "besöksnäringen" har mycket stor be-

tydelse för Dalarna, varför det är viktigt att ytterligare utveckla den, både kvalitativt och kvanti-

tativt.53 Vidare konstateras att besöksnäringen inte utgör en egen näring i den officiella statisti-

ken, utan återfinns huvudsakligen inom Personliga tjänster och annan service. Som Dalastrategin 

mycket riktigt påpekar är det inte möjligt att utifrån SNI avgöra hur stor andel av företagandet 

inom Personliga tjänster och annan service som kan härröras just till besöksnäringen. Men, givet 

den kraftiga sysselsättningsexpansionen inom besöksnäringen som beskrivs i Dalastrategin och 

som framställs som det mest positivt utmärkande för länets näringsliv i en nationell jämförelse54, 

kan det antas att företagande inom besöksnäringen står för en betydande andel av företagandet 

inom Personliga och kulturella tjänster, som alltså är den största branschen bland företagande 

kvinnor på länsnivån.  

 

I de kommuner där mönstret skiljer sig något (alltså där Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och 

fiske samt Personliga tjänster och annan service inte alltid tillhör de tre största branscherna för 

företagande kvinnor) tillhör istället branschen Okänt en av de tre största branscherna för företa-

gande kvinnor, med undantag av Leksands kommun, där Juridiska och ekonomiska konsulter är 

tredje största bransch bland företagande kvinnor och Älvdalens kommun, där Hotell och restau-

ranger är största bransch. Då det gäller Juridiska och ekonomiska konsulter är det en bransch 

som enligt den grova nivån av SNI faller under branschgruppen "Företagstjänster". Såsom note-

ras i Dalastrategin styrts lokaliseringen av företagstjänster mycket av tillgängligheten till kunder-

na, vilket gynnar större städer och möjligen Falun-Borlänge arbetsmarknadsregion.55 Leksands 

kommun tillhör också just Falun-Borlänge arbetsmarknadsregion, vilket innebär att en inpendling 

av företagare inom Juridiska och ekonomiska konsulter till Leksand från Falun-Borlänge är trolig. 

 

 

                                                
51 Region Dalarna, Fördjupat underlag till Dalastrategin, s. 10 
52 Ibid., s. 5 
53 Ibid., s. 6 
54 Ibid., s. 9-10 
55 Ibid., s. 9 
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I fråga om gruppen Okänt klassificeras totalt sett i Dalarnas län cirka nio procent av kvinnorna i 

datamaterialet i denna, mot cirka 2 två procent av männen. Att företagare saknar SNI-kod och 

hamnar i gruppen "Okänt" kan dels vara en statistisk effekt av att företagare bytt SNI-tillhörighet 

mellan två år och statistiken inte hunnit med. Men, att fler kvinnor än män har klassificerats un-

der "Okänt" betyder att samhället har mindre kunskap om kvinnors företagande än om mäns, 

varför näringsgrensindelningen kan behöva uppdateras ur ett genusperspektiv, för att bättre be-

skriva kvinnors företagande och spegla dagens näringsliv.56  

 

Kvinnor utgör 28 procent av det totala antalet företagare i Dalarnas län, med en inomregional va-

riation från 24 procent i Säter upp till 32 procent i Mora. Om det antas att storleken på den ar-

betsmarknadsregion kommunen är en del av, i termer av antalet förvärvsarbetande, symbolise-

rar marknadspotentialen för de företagare som här studeras tycks det därmed inte finnas ett tyd-

ligt samband mellan marknadens storlek och andelen företagare som utgörs av kvinnor i en en-

skild kommun. Säter ingår i den största arbetsmarknadsregionen i Dalarnas län (Falun-Borlänge), 

med cirka 70 000 förvärvsarbetande, samtidigt som andelen företagare som är kvinnor är lägst i 

Säter av alla kommuner i länet. Samtidigt är det känt att det finns fler företagare med bostadsort 

i Säter än företagare som driver företag i Säter, varför det alltså sker en utpendling av företagare 

från kommunen till andra kommuner i dess omnejd. I Mora, där andelen kvinnor av samtliga fö-

retagare är den högsta i länet (32 procent) är å andra sidan arbetsmarknadsregionen (Mora) 

mindre än den som Säter ingår i (Falun-Borlänge), med cirka 15 000 förvärvsarbetande. Detta 

indikerar att kvinnors andel av det totala företagandet beror på andra faktorer, som inte låter sig 

fångas av de data som här återges.  

 

Ett liknande resonemang kan appliceras på kvinnors branschvidd. Branschvidden i kvinnors före-

tagande varierar från 38 procent i Vansbro kommun upp till 65 procent i Falun och Borlänge 

kommuner. Sambandet mellan arbetsmarknadens storlek och branschvidden för företagande 

kvinnor i Dalarnas läns kommuner är inte entydigt positivt, varför det också här finns andra fak-

torer som förklarar bredden i och möjligheterna för kvinnors företagande i olika branscher. Dock 

kan det observeras att de kommuner som har den högsta branschvidden för företagande kvinnor, 

(Falun och Borlänge), också båda är en del av den största arbetsmarknadsregionen (Falun-

Borlänge med cirka 70 000 förvärvsarbetande).57 

 

4.2 Reflektioner kring kvinnors och mäns ägarförhållanden 

Det är relativt vanligare bland män att vara fåmansaktiebolagsdelägare i Dalarnas län; 44 pro-

cent av samtliga företagande män är fåmansaktiebolagsdelägare, jämfört med 27 procent av 

kvinnorna. Andelarna skiljer sig mellan de olika kommunerna, men i samtliga 15 kommuner i lä-

net är det ännu mer vanligt bland kvinnor att vara egna företagare än bland män. Det finns för- 

och nackdelar med olika bolagsformer och det är svårt att uttala sig om vad denna statistiska 

skillnad betyder i praktiken. Det kan dock noteras att de egna företagare som har en enskild när-

ingsverksamhet inte har något krav på startkapital, vilket kan underlätta för nystart. Dock är de 

som har en enskild näringsverksamhet personligt ansvariga för att företagets avtal hålls och 

skulder betalas. Att det är relativt vanligare bland kvinnor att vara egna företagare kontra få-

mansaktiebolagsdelägare indikerar därför att det också är relativt sett vanligare att kvinnor dri-

ver företag med sina personliga tillgångar som säkerhet. För start av aktiebolag krävs minst 50 

000 kronor i aktiekapital, tidigare 100 000 kronor. Aktiekapitalet kan bestå av pengar eller av 

egendom som företaget har nytta av. De som äger aktier i ett aktiebolag riskerar att förlora det 

insatta kapitalet om aktiebolaget går i konkurs, men inte de personliga tillgångarna. Det råder 

också olika regler för olika bolagsformer vad gäller beskattning och uttag av ersättning och lön. 

För egna företagare beskattas inte företaget för vinsten, men vinsten är en utgångspunkt för när-

ingsidkarnas eller delägarnas beskattning. I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening beskattas 

företaget för vinsten i form av bolagsskatt. Egna företagare får inte lön från sitt företag, medan 

                                                
56 Se till exempel Nutek (2006) Klassificering och perception – en studie av genusaspekter på SNI-koden som klassificeringsverktyg av 

näringsgrenar 
57 Med arbetsmarknadsregioner avses här Tillväxtverkets FA-regioner. För information om FA-regionerna, se Tillväxtverket (2011) "FA-

regioner", 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/regionalaindelningar/faregioner.4.21099e4211fdba8c87b800017664.html. 

Data avseende förvärvsarbetande i FA-regionerna har Ramböll hämtat ur den regionala statistikdatabasen rAps-RIS. 
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ägare eller medlemmar i aktiebolag eller ekonomiska föreningar ses som anställda, om de är ak-

tiva i företaget eller föreningen. Den ersättning de tar ut från företaget ses därmed som lön.58 

 

4.3 Reflektioner kring kvinnors och mäns marknader 

Enligt Tillväxtverkets undersökning "Företagens villkor och verklighet" från 2011, som baseras på 

en enkätundersökning bland cirka 19 000 små och medelstora företag i Sverige, riktar sig majori-

teten av företagen i Sverige till den lokala/regionala marknaden, något som gäller för både kvin-

nor och män. Den lokala/regionala marknadsorienteringen är dock något vanligare bland kvinnor. 

Nedan illustreras resultatet av undersökningen, som alltså gjorts i riket. 

 

Figur 21. Företagens marknadsorientering i riket, % 

 

 Källa: Tillväxtverket (2011) "Företagens villkor och verklighet"  

 

77 procent av kvinnorna och 66 procent av männen riktar sig huvudsakligen till den loka-

la/regionala marknaden. När det gäller de två övriga kategorierna av marknader, nationell re-

spektive internationell, är det något vanligare bland män att rikta sig till dessa. 16 procent av 

kvinnorna riktar sig huvudsakligen till en nationell marknad, mot 21 procent av männen. Motsva-

rande andelar för en internationell marknad är åtta respektive tolv procent.  

 

I Dalarnas län framträder en liknande bild. Enligt Tillväxtverkets siffror riktar sig strax under 80 

procent av kvinnorna sig till en lokal/regional marknad, mot cirka 70 procent av männen.59 En 

huvudorsak till skillnaderna i marknadsorientering mellan kvinnor och män är de skillnader som 

finns beträffande företagens branschtillhörighet. Huvuddelen av företagen i Sverige är dock 

tjänsteföretag, något som gäller för företag som drivs av såväl kvinnor som män, men det är re-

lativt vanligare att män driver företag inom exempelvis tillverkningsindustrin60, där export av va-

ror till utländska marknader kan vara mer vanligt förekommande än i andra branscher. Även i 

Dalarnas län är det något vanligare att män driver företag inom Tillverkning och utvinning än 

kvinnor; cirka elva procent av de företagande männen återfinns inom Tillverkning och utvinning, 

mot cirka sex procent av de företagande kvinnorna. Här finns emellertid stora inomregionala va-

riationer. I exempelvis Leksands kommun återfinns cirka 13 procent av de företagande männen i 

branscher inom Tillverkning och utvinning och cirka 11 procent av de företagande kvinnorna, vil-

ket innebär en jämn relativ fördelning av kvinnor respektive män när det gäller företagande i 

denna bransch. Därmed kan också företagande kvinnors och mäns marknadsorientering skilja sig 

mellan olika kommuner. 

 

                                                
58 "Starta företag: Information och vägledning från myndigheteterna", 2012:1, 

http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/9.pdf 
59 Dessa siffror avser år 2009 och har hämtats från Tillväxtverket (2009) "Kvinnors och mäns företagande: fakta och statistik" 
60 Tillväxtverket (2009) "Kvinnors och mäns företagande: fakta och statistik 
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