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Inledning 
Dalarnas län är centralt beläget i Sverige och är det fjärde största länet i landet med 276 564 
invånare enligt beräkningar det tredje kvartalet år 2012 (www.ekonomifakta.se, www.scb.se). 
Det ger goda förutsättningar för Dalarna att bli ett framgångsrikt tillväxtlän. För att det ska bli 
verklighet är det av stor vikt att regionala makthavare och beslutsfattare arbetar för ökad 
jämställdhet i länet. Hög grad av jämställdhet inom näringslivet har ett påvisat starkt samband 
med tillväxt (Fürst Hörte 2009:16;16). Ett mer jämställt företagande är därmed en viktig 
faktor för tillväxt.  

I Sverige är traditionen inom innovationspolitik riktad mot företagande att ge medel till 
mansdominerade näringar som bas- och tillverkningsindustri och ny teknik. Malin Lindberg, 
innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, betonar att satsningar på 
innovationssystem och kluster följer den könssegregering som råder på arbetsmarknaden i 
stort där mansdominerade näringsgrenar prioriteras (Lindberg 2010:35). Kvinnodominerade 
företagsområden ges med andra ord inte samma förutsättningar att växa.  

För att komma till rätta med den skeva fördelningen av medel har innovationspolitik riktad 
mot företagande fokuserat på särskilda stöd för företagande kvinnor. Det har i sin tur fört med 
sig att kvinnodominerade samverkansnätverk tenderar att fokusera på kategorin ”kvinnor” 
snarare än på vad verksamheterna handlar om, vilket får till följd att övriga stöd från staten 
reserveras för mansdominerade näringar (ibid.:272-3). För att skapa en jämställd 
innovationspolitik för näringslivet poängterar Lindberg att det är viktigare att synliggöra och 
beskriva branschknippen och utvecklingsprocesser inom kvinnodominerade näringar än att 
arbeta för att utöka stöden för kategorin ”kvinnor” (Udén, Lindberg & Stenmark 2008:9).  

Det senaste decenniet har kartläggningar av olika utvecklingsprocesser gällande 
samarbetsformer för företagare inom kvinnodominerade verksamhetsområden etablerats inom 
forskning. Kartläggningar har visat sig vara ett betydelsefullt medel för att skapa grunden för 
ett jämställt företagande i samhället (Kristoffersson & Lindberg 2003, Lindberg 2010, 
Lindberg 2007, Länsstyrelsen Södermanland 2005, Udén, Lindberg, Johansson & Stenmark 
2008). Genom kartläggningar av näringsområden där det är vanligt att kvinnor är verksamma 
ökar kunskapen om kvinnodominerade branscher. En kunskap som kan användas till att 
omarbeta de SNI-koder1 som idag bidrar till att kvinnodominerat företagande hamnar i en död 
vinkel vid inventeringar p.g.a. att dess verksamhetsområden sammanförs med andra 
branscher. Det medför att de kvinnodominerade branscherna inte erhåller stöd i den 
utsträckning de har förutsättningar för.  

Kartläggningar av kvinnodominerade näringsgrenar främjar även klusterbildning. Som det ser 
ut i nuläget är kunskapen om nätverk inom kvinnodominerade näringsgrenar i Sverige 
marginell. Vid inventeringar är det vanligtvis mansdominerade branschers och företags behov 
som sätts under lupp. En hel del kvinnodominerade utvecklingsprocesser riskerar därför att 
förbises. I så fall får de samarbetande företagen långt sämre möjligheter att utvecklas 
(Kristoffersson & Lindberg 2003:4). Om samarbetsformer istället synliggörs kan det leda till 
att företagare utvecklar sina samarbetsprojekt när de får kännedom om varandra. Vinsterna 
med det är många. Klusterorganisationen kan fungera som en inkubator och skapa och stärka 
möjligheter till innovation. Det görs genom att täppa till gap mellan företag och företag, 
företag och universitet, företag och offentlighet samt gapet mellan regionala företag och den 
globala marknaden (Sölvell, Lindqvist & Williams 2011:27ff). När en bransch bildar 
klustersamarbeten innebär det alltså att branschen erhåller mer stöd än andra branscher.  
                                                        
1 SNI-koder används för att göra en branschindelning av det svenska näringslivet. Kodsystemet reviderades 
senast år 2007 (www.scb.se).  
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I Dalarnas län finns flera exempel på framgångsrika kluster inom mansdominerade branscher. 
High Voltage Valley är ett kluster i södra Dalarna med inriktning mot elkraftsteknik som har 
samarbeten med ABB, STRI, Chalmers, Uppsala universitet och KTH 
(http://highvoltagevalley.org). Andra etablerade kluster i Dalarna är ITS Dalarna som är 
inriktade mot intelligenta transportsystem och tjänster, Triple Steelix (stålindustri) och Dalabit 
(träindustri) (www.dalabit.se, www.itsdalarna.se, www.triplesteelix.se). Destination Dalarna 
är det enda påträffade klusterinitiativ som representerar en könsblandad bransch med sin 
inriktning mot besöksnäringen (www.regiongavleborg.se). Det här vittnar om att 
kvinnodominerade näringars utvecklingsprocesser är starkt underrepresenterade i Dalarnas 
län.  

I den här rapporten genomför Winnet Dalarna en kartläggning av företagares nätverkande och 
samarbeten inom de kvinnodominerade branscherna hantverk och formgivning i Dalarna, med 
målet att de här näringarna ska växa. Vår förhoppning med studien är också att ett 
synliggörande av nätverkande inom kvinnodominerade branscher på sikt kan leda till att 
nätverken får ta del av de resurser som mansdominerade kluster i nuläget erhåller. 

 

Stiftelsen Minerva 

Falun december 2012 

  



6  
 

Syfte och frågeställningar 
För att ta reda på hur möjligheterna för företag inom kvinnodominerade branscher att växa ser 
ut i dag år 2012 kommer vi i projektet Winnet Dalarna i den här rapporten att göra en 
inventering av nätverk och samarbeten inom de två i Dalarna traditionellt kvinnodominerade 
branscherna formgivning och hantverk. Samverkansbegreppen definieras utförligare i kapitel 
1. Syftet med studien är att synliggöra kvinnodominerade branscher i Dalarna och se hur 
nätverken arbetar med näringslivsutveckling, för att öka kunskapen om företag inom 
kvinnodominerade branscher. Den könssegregering som råder på arbetsmarknaden har 
konsekvenser för företagande kvinnors möjligheter till ekonomiskt och socialt stöd. Det är 
därför sannolikt att konsekvenserna även återfinns i nätverkande inom kvinnodominerade 
branscher.  

För att besvara syftet ställs följande frågor: 

• Hur ser företagarnas nätverkande ut? 

• Vilka möjligheter och hinder för nätverkande och tillväxt framkommer i intervjuerna? 

    

Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till nätverkande och samarbete som bygger på ett gemensamt 
intresse snarare än enbart på geografi. Geografiska nätverk och samarbeten är troligtvis inte 
hörnstenar för att utveckla företagandet inom en specifik näringsgren på samma sätt som 
nätverk och samarbeten grundade på ett gemensamt intresse är. Vi har dessutom gjort en 
avgränsning till branscherna formgivning och hantverk då de av tradition är 
näringsinriktningar i Dalarna med kvinnodominans.  
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1. Bakgrund 

1.1 Könssegregeringen i Dalarnas näringsliv 
I Dalarna finns de största arbetsställena inom industri, framför allt inom stålindustrin 
(www.regiondalarna.se). Stålindustrin är av tradition en mansdominerad näringsgren. År 2009 
arbetade 42 procent av Dalarnas arbetande män inom industri, medan motsvarande siffra för 
kvinnor var nio procent (Region Dalarna 2011:15, Länsstyrelsen Dalarna 2011:46). Statistiska 
uppgifter från år 2012 som visar inom vilka branscher kvinnor och män driver företag 
bekräftar den skeva könsfördelningen.  Inom bygg- och tillverkningsindustrin finns ca 20 % 
fler företagande män än företagande kvinnor. För kvinnor är det istället vanligast att driva 
företag inom kulturella och personliga tjänster samt handel där det finns ca 20 % fler kvinnor 
än män (Region Dalarna 2012:3).  

Kommande år beräknas Dalarnas arbetsmarknad växa på grund av pensionsavgångar och 
expanderande företag (Dala Demokraten 2012-03-10). Statistik visar att allt fler kvinnor 
väljer att starta företag. Jämfört med för tio år sedan har kvinnors företagande ökat med 26 
procent (Svenskt näringsliv 2011:9). Region Dalarna har gjort en satsning på 5,8 miljoner 
kronor mellan år 2007-2012 för att främja kvinnors företagande. Det har bland annat handlat 
om att få fler kvinnor att starta företag och att få kvinnors företag att utvecklas och växa 
(www.regiondalarna.se).  

Även om företagande kvinnor har ökat i antal med hjälp av satsningar och information de 
senaste åren har företagande män fortfarande ett stort försprång beträffande antal anställda 
och spridningen på marknaden. Det kan bero på att människor tenderar att starta företag inom 
områden där de är yrkesverksamma. På så sätt tar den könssegregering som råder på 
arbetsmarknaden i stort sig in i företagsvärlden. När företag inom specifika branscher tilldelas 
ekonomiska bidrag är det således framför allt män som gynnas (Lindberg 2004:4). I Dalarnas 
län är det främst mansdominerade företag inom tillverkningsindustrin som erhåller 
företagsstöd (www.lansstyrelsen.se). Företagsstöd har bekräftats leda till fler anställda i 
företagen (Länsstyrelsen Dalarna 2012:48).  

 

1.2 Nyttan med att synliggöra kvinnodominerade nätverk  
För att skapa ett mer jämställt företagsklimat i Dalarna kan en väg att gå vara att kartlägga 
förekomsten av befintliga samverkansprocesser inom kvinnodominerade branscher. Att 
utforma och stödja samverkansprocesser har påvisats gynna regioners tillväxt (Lindberg 
2004:4). Som det ser ut sedan lång tid tillbaks ges inte samverkansprocesser inom 
kvinnodominerade branscher lika stort stöd som inom mansdominerade branscher. 
Anledningen till det är, som förklarades inledningsvis, att företagsområden inom vilka 
kvinnor dominerar osynliggörs vid inventeringar av företags samverkan. Det sker genom att 
kvinnodominerade verksamhetsområden sammanförs med andra branscher i de SNI-koder 
som används vid inventeringen. Exempelvis sammanförs kategorin ”Kulturella och personliga 
tjänster”, som består av en mängd vitt skilda verksamheter, i en enda bransch. Det gör det 
svårt att få syn på utvecklingen inom dessa områden (Region Dalarna 2012:48).  

Den godtyckliga sammanslagningen av branscher leder alltså till dålig kunskap om vilka 
samverkansprocesser som finns i verksamhetsområden med kvinnodominerat företagande 
(Lindberg 2004:14). På grund av bristande resurser prioriteras även många 
samverkansprocesser bort vid insatsarbete avsett att stödja deras utveckling. Offentliga 
aktörer har makt över vart stödet för utveckling går (Kristoffersson & Lindberg 2003:17). En 



8  
 

kartläggning visar att sådana satsningar, i likhet med företagsstöd, i huvudsak går till 
mansdominerade områden, t.ex. tillverkningsindustrin (Danilda & Olsson 2005:13;13, 
www.lansstyrelsen.se). Inom exempelvis stålindustrin i Dalarna ingår nätverken ofta i kluster 
som bedriver samarbeten med myndigheter och forskare, vilket gör att de branscherna erhåller 
mer stöd än näringsgrenar som befinner sig utanför klustersamarbeten. Några exempel på 
nätverk inom mansdominerade branscher är ”Skärande” och ”Hydraulik”, vilka har hemsidor 
på internet, drivs av projektledare och ingår i klustret Triple Steelix (www.triplesteelix.se). 
Även byggbranschen i Dalarna har ett eget kluster, Dalabit, där nätverk som ”TID” (Trä I 
Dalarna) och ”Dala Inredningsgrupp” ingår (www.dalabit.se). 
 

1.3 Begreppsförvirring: Vad är ett nätverk? 
I sin kartläggning av svenska klusterinitiativ har Vinnova (2009) försökt att definiera begrepp 
som handlar om samverkan och innovation. Ett problem som bidrar till begreppsförvirringen 
är att olika aktörer i samhället använder begreppen olika, t.ex. inom forskning, myndigheter 
och policyprogram (Lindberg 2012:28). Även hos gemene man och gemene kvinna kan en 
viss osäkerhet sväva runt begreppet nätverk. För att inte orsaka begreppsförvirring förklaras 
kortfattat hur begreppet används i den här rapporten innan vi går vidare.  

Nätverk kan definieras som en grupp människor som samarbetar frivilligt och drar lika stor 
fördel av samarbetet, vilket är baserat på en idé (Lann 1996). Nätverk kan ha flera olika teman 
och behöver inte tillhöra en specifik sektor eller vara lokaliserat på samma plats (Vinnova 
2009:12). Nätverk utmärker sig från andra samverkansformer som t.ex. kluster och samarbete. 

Kluster är en typ av nätverk som syftar till att skapa en innovationsfrämjande miljö (Sölvell, 
Lindqvist & Williams 2011:37). Malin Lindberg (2012) beskriver kluster med följande ord i 
sin doktorsavhandling om samverkansnätverk: ”Kluster avser grupper av företag med 
liknande verksamheter som är lokaliserade på samma plats. Företagen utbyter kunskap, 
personal, varor och tjänster” (ibid.). Ett kluster är mer omfattande samarbetsprojekt än ett 
nätverk. I Tillväxtverkets definition av ett kluster framgår att flera företagsnätverk 
tillsammans bildar ett kluster och att klusterinitiativ samarbetar med myndigheter och 
forskning (www.tillvaxtverket.se).  

Samarbete i renodlad form är inriktat på ett gemensamt avgränsat syfte (Allén 1990). Det ska 
snarare leda fram emot ett mål än generera fördelar utifrån en gemensam idé för de 
samverkande parterna (som i nätverket). Viktigt att framhålla är alltså att samarbetet skiljer 
sig från nätverkandets principer, men att de parter som ingår i ett nätverk mycket väl kan 
samarbeta. 

I den här rapporten framstår nätverk som ett passande begrepp för den typ av 
samarbetsprojekt som kartläggs. Anledningen är att det nätverkande som beskrivs i 
intervjuerna inte uppfyller de kriterier som krävs för att kallas kluster, utan sker i mindre 
skala. Att nätverkandet inte bör benämnas samarbete beror på att det förvisso är mer 
omfattande än ett renodlat samarbete mellan företagare. 
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2. Tidigare forskning 
Under 2000-talet har en rad inventeringar av innovationssystem och kluster genomförts i olika 
regioner i Sverige av nätverk som arbetar för att öka kvinnors möjligheter till engagemang 
och deltagande i samhället. Den kartläggning som påminner mest om syftet i den här studien 
är Emma Resurscentrums kartläggning av kvinnodominerade branscher i Västerbotten 
(Kristoffersson & Lindberg 2003). 

     

2.1 Västerbotten 
I Västerbotten har Emma Resurscentrum bedrivit studien På jakt efter jämställda kluster i 
Västerbotten (ibid.) där de söker efter branschknippen och utvecklingsprocesser som inte 
identifierats i det regionala tillväxtprogrammet. Kartläggningens syfte är att se var 
kvinnodominerade nätverk finns och hur de arbetar med näringslivsutveckling p.g.a. att det 
råder osäkerhet inom vilka branscher i Västerbottens län som kvinnor driver företag inom. 
Emma Resurscentrum har valt att kartlägga näringsgrenarna turism, tjänster (vård och 
omsorg, konsultation) samt småskalig livsmedelsproduktion för att det är näringsgrenar med 
många arbetande kvinnor. I studien intervjuas bland andra företagare, nätverksföreträdare, 
resurscentra och utvecklingscenter per telefon. Intervjufrågorna rör kollegor, 
samarbeten/nätverk, geografi kontra funktion, aktörer, organisering, resultat, stöd, motstånd 
och fortsatt utveckling (Lindberg, Udén & Stenmark 2008:8).  

Resultaten visar att det främst finns utvecklingsarbeten inom branscherna turism och 
livsmedel. Inom de övriga näringsgrenarna saknas samordnade processer och deltagarna i 
nätverken beskriver sig inte vara del i ett större sammanhang för regionen. Tendenser som 
sticker ut i intervjuerna med kvinnor som nätverkar är följande: 

• Gemensamma frågeställningar ger drivkraft för utveckling. 

• Fokus ligger på ökad ekologisk hållbar tillväxt och ökad omsättning. 

• Nätverken arbetar med produktutveckling, försäljning och marknadsföring. 

• Antalet företag i nätverken är i genomsnitt 5-7 stycken. 

• Det finns ett behov av kompetensutveckling och företagsadministration m.m.  

• Nätverken ger kunskap om leverantörer och läget på marknaden i omvärlden. 

• Den sociala gemenskapen nämns som en viktig del av nätverkandet. 

• Företagen samarbetar med andra företag inom samma bransch. 

• Företagen samarbetar lokalt och samarbetet baseras därmed främst på geografi. 

• Företagarna nämner Almi som en källa till stöd av olika slag. 

• Samarbeten ger fler kontakter och fler kunder. 

• Nätverkandet genererar nya idéer. 
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2.2 Västmanland   
En annan inventering av kluster, klusterembryon och nätverk inom kvinnodominerade 
branscher har genomförts i projektet KvinnTätt i Västmanland. Det är en intervjustudie där 
företagare tillfrågas om antal företag i branschknippet, gemensamma affärsidéer, antal 
företagande kvinnor, förekomst av nätverk, kontakt med utbildningsenhet och samhälle, samt 
intresse för vidareutveckling (Lindberg 2010:178).  

I studien framkommer att det existerar klusterembryon och nätverk inom upplevelseindustrin 
(restauranger, caféer, boende, hantverk, konst), hälsa, konfektion, grafisk form, webbdesign 
samt privata förskolor och skolor (ibid., Lindberg, Udén & Stenmark 2008:8).  

 

2.3 Södermanland 
Ytterligare en kartläggning har gjorts inom pilotprojektet Lika Villkor i Södermanlands län. 
Den studien inriktar sig på att synliggöra företag inom den alternativa hälsobranschen för att 
nå ökad kunskap. Genom en kombination av statistik och ca 40 intervjuer kartläggs antalet 
företagare, könsfördelningen inom företagen, tillväxttakten, verksamhetsområden, bransch- 
och intresseorganisationer, utbildning/kompetensutveckling, marknadsföring, kundkategorier, 
omsättning och sysselsättning (ibid.:9, Länsstyrelsen Södermanland 2005:5). I studien 
framkommer att: 

• Tillväxten ökar snabbt på grund av att kvinnor startar nya företag inom branschen. 

• Det klart största delområdet inom hälsobranschen utgörs av kroppsvård. 

• Företagen har kontakt med branschorganisationer, t.ex. Hälsokostrådet. 

• Ett 30-tal branschorganisationer samlar den alternativa hälsobranschen kring sig. 

• De intervjuade företagarna uppger sig vara intresserade av kompetensutveckling. 

• Den effektivaste marknadsföringen anses vara nöjda kunder. 

• En ny form av marknadsföring är ”hälsomässor”. 

• Företagarna anser att efterfrågan av deras tjänster/produkter ökar. 

• Det genomsnittliga antalet anställda per företag är 1,4 personer.  

En slutsats som dras i studien är att den alternativa hälsobranschen är sårbar på grund av att de 
flesta företag är enmansföretag. En följd av studien är att flera av företagen nu samverkar i 
nätverket ”Hälsosam Sverige” (Lindberg, Udén & Stenmark 2008:9, Länsstyrelsen 
Södermanland 2005:28). 
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3. Metod   
Vi är två personer, verksamma inom Stiftelsen Minerva och W7 Dalarna, som har genomfört 
34 telefonintervjuer med företagare inom branscherna formgivning och hantverk i Dalarna. 
Valet av de här yrkesområdena grundades på att de har en lång tradition i Dalarnas län och att 
de är kvinnodominerade. Genom Stiftelsen Minervas och Winnet Dalarnas interna kontakter 
kunde vi hitta ett antal företagare att intervjua. De här kontakterna ledde vidare till andra 
tänkbara medverkande och på så vis blev deltagarna allt fler.  

Vid telefonkontakt och/eller e-post informerades företagarna om att studien syftade till att 
kartlägga nätverk inom kvinnodominerade branscher för att öka förutsättningarna för 
företagare inom kvinnodominerade branscher i Dalarna. Försäkran om deltagarnas anonymitet 
och en konfidentiell behandling av materialet gavs.  

Intervjuguiden inspirerades av projektet Lyftets metodutveckling för kartläggningar av och 
arbete med kluster och innovationssystem (Udén, Lindberg & Stenmark 2008). Lyftets metod 
bygger på en cirkelmodell som inkluderar fyra cirklar, vilka berör olika aspekter av ett 
kluster. I den här rapporten har vi framför allt utgått från cirkel nummer två som syftar till att 
ringa in verksamhetens organisering. Frågor som Vem? Vad? Hur? ställs för att ge en bild av 
inkluderade aktörer, genomförda aktiviteter, vilka verksamhetsområden som berörs och hur 
arbetet går till (ibid.:6). I den här rapporten kartläggs även cirkel nummer tre och fyra där den 
förra ringar in materiella effekter av klusterverksammeter medan den senare handlar om 
immateriella effekter. Med hjälp av de perspektiv på klusterverksamheten som cirkel tre och 
fyra bidrar med så synliggörs resultat av verksamheten och vilka visioner som är aktuella för 
verksamheten (ibid.).  

Varje intervju tog mellan 15 - 30 minuter och bestod av ett tiotal frågor rörande förekomst av 
nätverkande och samarbeten. Efter att ca en tredjedel av intervjuerna genomförts insåg vi ett 
behov av att omformulera frågorna då många av företagarna uppgav att de inte nätverkar alls. 
Det senare intervjuformuläret riktade in sig på varför företagarna nätverkar eller varför de inte 
gör det, hur de kom i kontakt med nätverken, vilka frågor som behandlas på nätverksträffarna 
och hur företagarna själva anser att deras verksamhet bäst kan öka i betydelse och omsättning. 
De redan genomförda intervjuerna kompletterades för att kunna användas. Överlag uppfattade 
vi en viss återhållsamhet i intervjupersonernas svar på frågor om nätverkande. Det kan tyda på 
att det är känsligt att delge för andra vilka kontakter en har som företagare. En annan 
förklaring skulle kunna vara en bristfällig intervjuteknik hos oss som intervjuade. Trots att vi 
ibland fick knappa svar bedömer vi ändå intervjumaterialet i sin helhet som rikt.  

För att öka trovärdigheten i tolkningen av intervjumaterialet har vi varit flera medarbetare 
som gått igenom bearbetningen av resultaten. Något som kan uppfattas som en brist med den 
här studien är att vi enbart har intervjuat kvinnor. Det kan tolkas som att vi gör just det vi 
kritiserar inledningsvis, nämligen att fokusera på kategorin ”kvinnor” snarare än på 
kvinnodominerade branscher. Vi vill därför poängtera att det inte har varit ett avsiktligt val att 
endast inkludera kvinnor i studien. De tips vi fick på företagare inom branscherna hantverk 
och formgivning i studien var i så gott som samtliga fall kvinnor. Exempelvis valde en man 
som tillfrågades om medverkan att inte ställa upp. Resultatet av studien bör inte påverkas 
negativt av att inga män intervjuats eftersom den undersökta variabeln är kvinnodominerade 
branscher och inte kön.  

Ett tänkbart scenario som vi var förberedda på men som inte inträffade var att företagarna 
skulle efterfråga en definition av nätverkande. Företagarna gav inte uttryck för några 
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tveksamheter om vad som är nätverkande till skillnad från t.ex. samarbete. Det skulle kunna 
tyda på att nätverk är ett välanvänt begrepp.  
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4. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultaten utifrån olika teman som bygger på sammanställningen av 
intervjufrågorna. Temana är:  

Nyttan med att nätverka  

Nätverkens fokus  

Nätverkens storlek, form och geografiska spridning  

Nätverkens tillgänglighet  

Företagarnas uttryckta behov  

Skäl till att inte nätverka.  

Varje tema innehåller statistiska uppgifter från intervjusammanställningen. Exempel på 
utsagor från intervjuerna ges för att styrka tolkningen av hur nätverkandet inom branscherna 
hantverk och formgivning ser ut. I slutet av respektive tema knyts resultaten till möjligheter 
och hinder för nätverkande och tillväxt.    

 

4.1 Nyttan med att nätverka 
Av de 34 företagare som intervjuats säger 20 att de deltar i minst ett nätverk. De här 
företagarna bedriver också andra samarbeten utöver de som etableras inom nätverken.  

De vanligaste anledningarna till att nätverka är för att bolla idéer med andra företagare och för 
att marknadsföra företaget. Av de 20 företagare som nätverkar har 17 uttryckt de här två 
anledningarna som viktiga. Flera av anledningarna är snarlika och svåra att skilja åt, t.ex. 
”peppa varandra”, ”inspirera varandra”, ”hjälpa varandra” och ”bolla idéer”. Då de här 
exemplen handlar om att utbytet med andra kan skapa nya tankar om företagandet stödjer det 
att idéutbyte är den mest framträdande nyttan med nätverkande. En företagare säger: ”Det 
[nätverket] är ett bra tillfälle att byta erfarenheter. Man behöver bollplank när man är 
ensamföretagare.” En annan företagare påtalar: ”Jag deltar [i nätverken] för att vi kan hjälpas 
åt med marknadsföring och att hitta nya kunder.” 

Andra inte lika markanta tendenser i intervjuerna är att nätverkandet sker i syfte att öka 
försäljningen, för att samarbeta och socialisera. En företagare beskriver: ”Jag kan inte allt 
själv. Inom nätverket kan jag byta erfarenheter med andra, skapa kontakter, göra 
gemensamma affärer och tänka högt ihop med andra.” I citatet syns en medvetenhet om att 
utbyte med andra personer kan gynna den egna affärsverksamheten. Trots att nätverkande ofta 
beskrivs som en ekonomisk förlust för stunden så är ett mönster bland de nätverkande 
företagarna att påtala att nätverkande gynnar företaget på sikt. En företagare säger: ”Man 
investerar i företaget genom att nätverka, även om det drabbar ekonomiskt för stunden.” 

Att företagande kvinnor nätverkar för att umgås bekräftas vara just en myt utifrån 
intervjuerna. Endast 4 av 34 företagare inom de kvinnodominerade branscherna hantverk och 
formgivning talar om ett behov av att umgås. De som nämner det säger samtidigt att det är 
viktigt att bolla idéer, att marknadsföra företaget och att hitta nya affärsmöjligheter.  

Mönstret i intervjuerna är att företagare inom hantverk och formgivning i Dalarna ser stor 
nytta med att nätverka. Därmed kan nätverkandet betraktas som en form av samverkan som 
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gör det möjligt för företagare inom kvinnodominerade branscher att utveckla sina 
affärsverksamheter och nätverkssamarbeten. Huruvida nätverkandet ger goda resultat för 
deltagarna beror på flera faktorer, bl.a. om vilka ämnen som behandlas på nätverksträffarna 
och hur stora och spridda nätverken är och vilket gehör de får i beslutsfattande processer.  

 

4.2 Nätverkens fokus 
Enligt intervjuerna är de vanligaste ämnena som tas upp på nätverksträffarna marknadsföring 
och försäljning. Av de 20 företagare som nätverkar säger 13 att de här frågorna är av stor vikt. 
En företagare säger: ”De viktigaste frågorna är hur man löser den praktiska vardagen; 
ekonomi, försäljning, marknadsföring, samarbeten och bokföring.”  

Ett annat mindre framträdande mönster är att behandla samarbetsfrågor under 
nätverksträffarna, vilket 3 av 20 företagare anser vara viktigt. En företagare berättar: ”Det [det 
viktigaste] är hur man kan göra saker tillsammans och utveckla sina idéer.” Andra ämnen som 
berörs inom nätverken är olika sorters praktiska frågor, t.ex. prissättning, material, teknik, 
färger, kvalitet etc.  

Även under det här temat är mönstret att nätverksdeltagandet inte är för umgängets skull utan 
det handlar om att skapa större möjligheter för det egna företaget, vilket är gynnsamt för 
tillväxtmöjligheter. En annan viktig aspekt för hur framgångsrika nätverken kan bli har att 
göra med deras storlek och lokalisering.   

 

4.3 Nätverkens storlek, form och geografiska spridning   
I kartläggningen av intervjuerna identifierades 22 nätverk som företagarna deltar i. Ingen 
fråga ställdes om könsfördelningen i nätverken, men under intervjuerna nämns endast andra 
företagande kvinnor som deltagare. Ett av nätverken finns i Gävleborgs län och två på 
internet, varav ett även har icke nätbaserade träffar med några av medlemmarna. Ett av de 22 
nätverken är mansdominerat för att det riktar sig till en annan närliggande mansdominerad 
bransch; träindustrin. Genom intervjuerna har alltså 18 nätverk som branscherna formgivning 
och hantverk ingår i påträffats i Dalarna IRL2. Det bör tilläggas att ett påtagligt mönster som 
framkommer i intervjuerna är att nätverken inte explicit riktar sig till företagare inom 
hantverk och formgivning, utan att det rör sig om nätverk där företagare från andra branscher 
också ingår.  

Det verkar i genomsnitt finnas ungefär 10 företag inom varje nätverk. Det största nätverket är 
enligt intervjuerna ett professionellt nätverk i Mora med ca 350 medlemmar, följt av ett 
nystartat internt nätverk i Falun med ca 40 medlemmar. Tilläggas bör att det är okänt hur 
många av medlemmarna som är aktiva i nätverket i Mora, samt att det endast är en handfull 
av medlemmarna som är aktiva i nätverket i Falun i dagsläget, vilket kan förklaras av att 
nätverket är nystartat. 

De flesta nätverken verkar vara lokaliserade i Siljansområdet eftersom de företagare som 
ingår i dem har sina företag i den trakten. Det här antagandet stärks även av att andra 
företagare uttrycker en bristande nätverksaktivitet söder om Siljansområdet. En företagare 
säger: ”Jag känner att det händer mest i Rättvik - Leksand och där omkring.”   

                                                        
2 IRL = In Real Life. Uttrycket används ofta för att göra en skillnad mellan internetbaserade verksamheter och 
verksamheter som äger rum utanför internet.  
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Av samtliga 22 nätverk är 5 professionella medan övriga 17 är internt myntade. Mönstret är 
därför att nätverken är interna.  

I jämförelse med nätverk inom mansdominerade näringsgrenar, t.ex. stålindustrin som 
presenterades i bakgrundskapitlet, verkar de nätverk som här framkommit genom intervjuer 
med företagare inom hantverk och formgivning vara mindre, interna, samlade på en 
geografiskt avgränsad yta och utan någon klusterverksamhet att utvecklas inom. Det här är 
faktorer som kan ge sämre förutsättningar för de företagarna att nätverka och på så vis vara ett 
hinder för företagare inom kvinnodominerade branscher som har ambitionen att få sina 
företag att växa.  

En tolkning av att nätverken inom hantverk och formgivning är svaga i jämförelse med 
mansdominerade branschers nätverk kan vara att företagare inom hantverk och formgivning 
inte vill nätverka av någon anledning. Kanske saknas kunskap om nätverkandets fördelar eller 
om att nätverk alls existerar? Under följande tre rubriker redovisas sammanställningen av 
frågor om företagarnas erfarenheter av och förväntningar på nätverkande.  

 

4.4 Nätverkens tillgänglighet    
Det tydligaste mönstret i intervjuerna är att företagarna har kommit i kontakt med nätverken 
genom lokala företagskontakter (7 av 20) och via en folkhögskola i Dalarna (5 av 20). Andra 
tendenser i intervjuerna är att ha startat upp nätverk tillsammans med en kollega och att ha 
blivit tillfrågad om deltagande i nätverk. Det är ändå bara 4 av de 20 nätverkande företagarna 
som har blivit tillfrågade om att delta i sina nätverk. Det verkar därför vara avgörande vilka 
företagskontakter och kunskap om vilka nätverk som finns som de här företagarna har. En 
företagare uttrycker: ”Det är svårt att finna nätverk. Man behöver kontakter.” En annan 
företagare säger: ”Jag har sökt upp dem [nätverken].” Ytterligare en företagare beskriver: ”Jag 
kom i kontakt med nätverken genom folk i min närhet, andra företagare och kollegor.” 

Det kan vara av intresse att nämna att endast i en intervju påtalades internet vara ett 
kontaktverktyg för nätverkande. En möjlig förklaring till det är att majoriteten av nätverken 
inte finns tillgängliga på internet, vilket kan bero på att de är relativt små och interna.  

Av intervjusammanställningen att döma är det inte självklart för företagarna hur och var de 
kan komma i kontakt med nätverk, utan information om nätverk skaffas genom personliga 
kontakter och utbildningar. Svårtillgängligheten kan betraktas som ett hinder för nätverkande. 
Mot bakgrund av detta ser det ut att finnas ett behov hos företagare inom branscherna 
hantverk och formgivning att få större kunskap om vilka nätverk som finns och hur de 
kommer i kontakt med dem.  

  

4.5 Företagarnas uttryckta behov    
När företagarna tillfrågas om hur de ser på sitt behov av hjälp med myndighetskontakter är 
mönstret att inte uppleva sig vara i behov av den här faktorn. Av de 34 företagarna anser 23 
att de inte behöver hjälp med myndighetskontakter. Företagarna framför ofta att de ordnar 
myndighetskontakter på egen hand. En företagare förklarar: ”Nej, andra företagare i samma 
situation ger mer.” En annan företagare säger: ”Njäe, vet inte vad det skulle vara.” Ytterligare 
en företagare menar: ”Mitt nätverk gör att jag vet vem jag ska kontakta.”  
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Meningarna är desto mer splittrade när det handlar om tillgång till aktuell forskning och 
omvärldsbevakning inom området där knappt hälften av företagarna menar att de är i behov 
av hjälp med det. Här rör önskningarna i synnerhet mer kunskap om nya material och 
tekniker. En företagare säger: ”Det är naturligtvis intressant att få kunskap om material och 
processer när jag tar fram en ny produkt.” En annan företagare menar: ”Allt detta är 
intressant.” Inom branscherna hantverk och formgivning är det upp till var och en att få 
tillgång till sådan kunskap då branscherna saknar det för klusterverksamheten kännetecknande 
samarbetet med myndigheter och forskning.  

Av den andra dryga hälft som inte anser sig vara i behov av tillgång till aktuell forskning och 
omvärldsbevakning har de påtalade skälen att göra med att företagarna söker upp sådan 
kunskap på egen hand. En företagare beskriver: ”Jag får reda på forskning via kontakter.” En 
annan företagare säger: ”Jag har koll på det genom [namn på förening]. Det räcker för mig.” 

Intresset för hjälp med myndighetskontakter och aktuell forskning verkar sammanfattningsvis 
vara relativt milt. När företagarna själva får berätta om sina behov handlar de i mångt och 
mycket om att få mer tid och pengar till sin verksamhet. En företagare säger: ”Stipendier vill 
jag ha och möjlighet att köpa billigare material.” En annan företagare säger: ”Mer ekonomiskt 
stöd och råd. Allt kostar mycket innan försäljningen kommer igång.” I intervjuerna berättar 18 
av 34 företagare att de erhållit någon form av stöd för sin verksamhet från staten, regionen 
och/eller kommunen, framför allt är det Almi och Länsstyrelsen som stått för bidragen. 
Beträffande ekonomiskt stöd verkar det röra sig om förhållandevis små engångssummor 
mellan 15 000 - 100 000 kr.  

Företagarna (10 av 34) efterlyser även mer nätverkande och ett register över nätverk och 
företagare inom hantverk och formgivning så att det blir lättare att delta i nätverk och att 
samarbeta. Det verkar också finnas ett rop efter mer kunskap om företagande, särskilt om 
marknadsföring, men även om samarbete, offentlig upphandling, hur man hittar nya 
försäljningskanaler och kunder utomlands.  

Företagare inom hantverk och formgivning ger uttryck för ett behov av mer stöd, både 
ekonomiskt och i annan form, och tillgång till nätverk, snarare än hjälp med 
myndighetskontakter. Det kan tolkas som att företagare inom hantverk och formgivning redan 
har tillräcklig kunskap om myndigheter, eller att företagarna saknar kunskap om vad 
myndigheter kan bidra med. Oavsett vilket verkar de beskrivna hindren för nätverkande och 
tillväxt utifrån intervjuerna ha med andra faktorer att göra än myndighetskontakter. 

 

4.6 Skäl till att inte nätverka    
Av de 34 intervjuade företagarna är det 14 som inte nätverkar. Av dem är det två företagare 
som inte bedriver samarbete i någon form med andra företagare. Mönstret bland dem som inte 
nätverkar är alltså att samarbeta.  

Skälen som ges till att inte nätverka är att nätverkande tar för mycket tid och att företagarna 
vill rå sig själva. Att lägga krutet på den egna produktionen anses leda till störst framgång. 
Bland de här företagarna råder således något av en själv är bäste dräng mentalitet. En 
företagare säger: ”Jag tror min framgång kommer av att jag slutat nätverka och istället jobbat 
hårt på egen hand.” En annan företagare uttrycker: ”Jag är ointresserad av nätverkande. Jag 
känner mig inte som en företagare.” Ytterligare en företagare förklarar: ”Jag har inget behov 
av att nätverka. Jag har fullt upp.”  
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Det finns företagare som säger att de inte vill vara företagare utan konstnärer. En annan sak är 
de företagare som definierar sig som företagare och som har en vilja att växa, men ändå anser 
att nätverkande sker på bekostnad av framgång. Kan hända beror den här inställningen på 
bristande information om nätverkandets fördelar? Bland de företagare som uppger att de 
nätverkar beskrivs istället nätverkande som en investering för företagets framtid (se rubrik 5.1 
ovan).  

En tänkbar förklaring till att företagarna beskriver nätverkande som en tidstjuv kan vara att de 
intervjuade företagarna inte ingår i någon klusterorganisation. Ett kluster sköter många av de 
uppgifter som företagarna annars måste ta hand om själva, t.ex. samarbeten kring 
marknadsföring och omvärldsbevakning. Så länge som nätverkande uppfattas ta för mycket 
tid i anspråk är en logisk följd att det hindrar företagare från att nätverka.  
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5. Sammanfattning i punktform 
 

• Av 34 företagare inom branscherna hantverk och formgivning är det 20 som nätverkar. 
Syftet är att bolla idéer med andra företagare och att marknadsföra företaget. Att så 
många företagare nätverkar och har en positiv inställning till nätverkande visar att det 
finns utvecklingsprocesser att bygga vidare på för att hjälpa företagen att växa. 

• På nätverksträffarna behandlas framför allt frågor om marknadsföring och försäljning 
vilket tyder på en vilja att öka företagets omsättning. 

• De 18 identifierade nätverken inom hantverk och formgivning i Dalarna är ofta små, 
internt myntade, samlade i Siljansområdet och utan någon klusterverksamhet att 
utvecklas inom. Det här är ett hinder för företagarna som har ambitionen att få sina 
företag att växa. 

• Ett ytterligare hinder för tillväxt inom branscherna hantverk och formgivning är att 
kunskapen om vilka nätverk som finns är bristfällig. I intervjuerna syns ett behov av 
att få större kunskap om vilka nätverk som finns och hur företagarna kommer i kontakt 
med dem.  

• Majoriteten av företagarna anser att de inte har behov av hjälp med 
myndighetskontakter, men ett intresse för aktuell forskning om nya material och 
tekniker finns hos hälften av företagarna. Ett existerande intresse för sådana faktorer 
kan betraktas som en förutsättning för tillväxt, men det gäller också att kunskapen 
förmedlas till företagarna. Här saknas det för klusterverksamheten kännetecknande 
samarbetet med myndigheter och forskning.  

• Företagarnas största behov beskrivs vara mer pengar, tid och information om vilka 
nätverk som finns. Behov som i nuläget inte är tillgodosedda och därmed kan fungera 
som motstånd för företagen att växa. Att majoriteten av företagarna är medvetna om 
nyttan med nätverkande och önskar få kännedom om nätverk kan ses som en god 
grund för ökad tillväxt inom formgivning och hantverk om det här behovet tillgodoses. 
Med ett utvecklat nätverkande blir det också lättare för företagarna att erhålla stöd för 
sin verksamhet. 

• Av 34 företagare är det 14 som inte nätverkar, men bara två som inte samarbetar i 
någon form. Nätverkandet upplevs ta tid på bekostnad av företaget. Att inte anse sig 
ha tid för nätverkande är ett hinder för företagarna att öka verksamhetens omsättning 
eftersom nätverkande har visat sig gynna företagande.  
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6. Diskussion   
Syftet med den här studien är att synliggöra de kvinnodominerade branscherna hantverk och 
formgivning i Dalarna och se hur nätverken arbetar med näringslivsutveckling, för att öka 
kunskapen om vilka möjligheter företag inom kvinnodominerade branscher har att växa. 
Behovet att genomföra en sådan undersökning grundas på att kvinnodominerade 
näringsgrenar inte kartläggs vid inventeringar. Det leder till sämre kunskaper om behov hos 
företag inom kvinnodominerade branscher, vilket bland annat ger sämre förutsättningar till 
stöd. Konsekvensen av den bristande kunskapen om kvinnodominerade branscher drabbar inte 
bara enskilda företagare utan hela länet får lida av ett icke jämställt näringsliv. Ökad kunskap 
om kvinnodominerade branscher kan underlätta för berörda företagare att få gehör från 
regering/region/kommun. Det kan öka möjligheterna att utveckla nätverkandet till ett 
klusterliknande samarbete som gynnar företagens och regionens tillväxt. 

Mönstret i den här studien är att företagarna både nätverkar och samarbetar utanför nätverken, 
men att mer omfattande utvecklingsprocesser saknas. Det här resultatet återfinns i tidigare 
forskning där kvinnodominerade branscher kartlagts, men där har även klusterembryon 
påträffats inom vissa branscher, t.ex. inom upplevelseindustrin (Kristoffersson & Lindberg 
2003, Lindberg, Udén & Stenmark 2008:8f, Länsstyrelsen Södermanland 2005:28). En 
tänkbar förklaring till att nätverkandet inte har utvecklats till klusterembryon inom hantverk 
och formgivning i Dalarna är att de här branscherna bär med sig en utpräglad tradition av att 
vara förknippade med mer utav en hobby än en affärsverksamhet. 

Företagarna i den här studien uttrycker en övervägande positiv inställning till nätverkande. 
Syftet med att nätverka beskrivs i första hand vara att bolla idéer med andra företagare och få 
tips om hur företaget kan förbättra sin marknadsföring. Att företagare inom 
kvinnodominerade branscher nätverkar för att generera nya idéer och förbättra 
marknadsföringen överensstämmer med Emma Resurscentrums studie i Västerbotten där 
nätverkande inom de kvinnodominerade näringsgrenarna turism, tjänster (vård och omsorg, 
konsultation) samt småskalig livsmedelsproduktion har kartlagts (Kristoffersson & Lindberg 
2003).  

Intresset för att öka företagets omsättning ger större möjligheter för tillväxt, men här finns 
eventuella hinder i form av att nätverken är relativt små, internt myntade och utan någon 
klusterverksamhet att utvecklas inom. Här behöver regionala makthavare och beslutsfattare 
arbeta för att fånga upp den drivkraft som finns inom hantverks- och 
formgivningsbranscherna i Dalarna.  

Ett annat hinder de intervjuade företagarna talar om är nätverkens bristande tillgänglighet. 
Företagarna i den här studien efterlyser kunskap om vilka nätverk som finns och hur de kan 
komma i kontakt med dem. I Södermanlands län resulterade kartläggningen av den 
kvinnodominerade alternativa hälsobranschen i att företagarna gick samman i ett gemensamt 
nationellt nätverk (Lindberg, Udén & Stenmark 2008:9, Länsstyrelsen Södermanland 
2005:28). Det finns uppenbarligen en vilja hos företagare inom hantverk och formgivning i 
Dalarna att nätverka. Därför gäller det att underlätta sådana utvecklingsprocesser och hjälpa 
till med upplysningar om nätverk. Vem ansvaret för att öka tillgängligheten till nätverken 
ligger på kan diskuteras. En möjlighet är att företagarna själva söker upp nätverken och skapar 
ett offentligt register över befintliga nätverk. 

I jämförelse med Emma Resurscentrums kartläggning visar den här studien att nätverken 
igenomsnitt är något större med ca 10 företag i varje nätverk, jämfört med 5-7 i Emma 
Resurscentrums studie. Där framkommer även att det sociala umgänget är ett viktigt inslag i 
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nätverkandet (Kristoffersson & Lindberg 2003). I den här undersökningen är det endast 4 av 
34 företagare som tar upp den sociala aspekten av nätverkandet och då inte som den enda 
anledningen till att de nätverkar. En tolkning av det är att de intervjuade företagarna i den här 
studien är mer inriktade på att öka omsättningen i företaget.  

Den diskussion om tidsbrist som förekom i intervjuerna har inte behandlats i tidigare 
forskning. Tidsbrist var en faktor som nämndes både av företagare som nätverkar och som en 
anledning till att inte nätverka bland de företagare som uppgav att de inte gör det. Ett 
klusterliknande samarbete skulle kunna avlasta enskilda företagare från många av de uppgifter 
som de idag måste sköta på egen hand. 

Ett annat behov som lyser igenom i intervjuerna är behovet av ekonomiskt stöd. I likhet med 
Emma Resurscentrums kartläggning (ibid.) uppger företagarna i den här studien att de erhållit 
stöd från Almi, men också från Länsstyrelsen. Problemet som beskrivs är att stödet uppfattas 
som otillräckligt.  

Företagarna efterfrågar även mer nätverkande. Om behovet av mer nätverkande möts upp kan 
det vara en god hjälp för företagarna att få större ekonomiska medel till sin verksamhet. Det 
finns uppgifter som pekar på att stora samverkansprocesser, t.ex. kluster, har lättare att erhålla 
stöd än mindre konstellationer. 

I Emma Resurscentrums studie (ibid.) svarar företagarna att nätverken ger kunskap om 
leverantörer och läget på marknaden i omvärlden. I den här undersökningen efterlyser hälften 
av företagarna tillgång till mer omvärldsbevakning och aktuell forskning. Att inte ha tillgång 
till den typen av kunskap kan ses som ett hinder för företagen att växa. Det för 
klusterverksamheten kännetecknande samarbetet med myndigheter och forskning kan 
underlätta för företagarna att ta del av viktig information, men några kluster är ännu inte 
etablerade inom näringarna hantverk och formgivning. 

Avslutningsvis har den här studien synliggjort att företagare inom branscherna hantverk och 
formgivning i Dalarna nätverkar, men att det är ett nätverkande av intern och småskalig art. 
Ett framträdande mönster är att företagarna uttrycker en vilja att öka sin omsättning och att 
nätverkande är en investering för företaget. Att ha ambitioner ökar sannolikt möjligheterna för 
företagarna, men det räcker generellt sett inte för att de kvinnodominerade branscherna ska ha 
lika goda förutsättningar att växa som mansdominerade näringsgrenar. Utifrån intervjuerna i 
den här studien verkar företagarna efterlysa både mer kunskap om företagande och fler och 
större ekonomiska bidrag. Idag finns det god tillgång i Dalarna till kurser om företagande, 
bland annat via Almi, Companion Dalarna, Dalalyft och Leksands folkhögskola. Det verkar 
trots det här utbudet vara något som fattas. En förklaring skulle kunna vara att den 
hobbystämpel som branscherna hantverk och formgivning haft genom historien präglar 
företagarnas inställning till sitt företagande. Även om en vilja finns hos företagare att utöka 
sina verksamheter kan synen på företaget som något av en hobby fungera som ett hinder för 
tillväxt. En sådan syn kan påverka företagarnas egna insatser att söka upp kunskap och 
information. En annan förklaring kan vara att de kurser om företagande som erbjuds inte är 
utformade för branscherna hantverk och formgivning. I inledningen klargjordes att 
innovationspolitik riktad mot näringslivet tenderar att fokusera på kategorin ”kvinnor” och 
missa hur verksamheterna är utformade. Det finns därför en risk att innehållet i kurser för 
företagare inte är utformade på ett sätt som motsvarar det behov som finns hos företagare 
inom kvinnodominerade branscher. Helt enkelt att kurserna i nuläget är anpassade till 
mansdominerade branschers behov.  
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Såväl berörda företagare som beslutsfattare och myndigheter i samhället behöver få större 
kunskap om vad företagande är och innebär. Det kan bana väg för företagare inom 
branscherna hantverk och formgivning att utveckla sina samarbetsprojekt. På sikt kan en 
sådan lösning leda till ett mer jämställt näringsliv i Dalarna. Det om något gynnar tillväxten i 
länet.      
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Ett jämställt företagande är en viktig faktor för tillväxt. 

Dalarnas näringsliv är starkt könssegregerat. Det är viktigt 
att vända den trenden för att regionens tillväxtmöjligheter 
ska öka.

Innovationspolitik riktad mot näringslivets kvinnodominerade 
grenar tenderar att fokusera på kategorin ”kvinnor” istället 
för att skaffa kunskap om hur branscherna ser ut. 

I rapporten ”Nätverkande inom kvinnodominerade bran-
scher i Dalarna” synliggör projekt Winnet Dalarna nätverk 
och samarbeten inom de kvinnodominerade branscherna 
hantverk och formgivning. Vi flyttar således intresset från 
kategorin ”kvinnor” till de kvinnodominerade branschernas 
utformning.

Intervjuer med 34 företagare i Dalarna visar både på möjlig-
heter och hinder för tillväxt för de enskilda företagarna och 
därmed för länet i stort.  Resultaten kan ge en indikation om 
vilka insatser som behövs för att öka tillväxten i Dalarna. 
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