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Andelen företagande kvinnor låg på 25 procent 1980. Idag är siffran 28 procent 
trots stor uppmärksamhet kring och många insatser riktade mot att kvinnor ska 
bli entreprenörer. 

Hur ser det egentligen ut med kvinnors entreprenörskap, vilka faktorer ligger 
bakom kvinnors lägre andelar och vad kan göras för att öka jämställdheten på 
detta område? Det är tre frågor som analyseras i denna rapport med hjälp av 
såväl ett nationellt perspektiv som en internationell utblick. 

Författarna presenterar en 12-punktslista för förändring och hänvisar även till Agen-
da 2030 där Sverige förbundit sig till att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft 
som är en viktig drivkraft för innovation och utveckling. Det konstateras att det be-
höver vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja entreprenörskap.  
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FÖRORD 
Kvinnors företagande är lägre än mäns och utvecklingen mot ett mer jämställt 
företagande går långsamt. Förutsättningarna sedan 1980-talet, då andelen 
företagande kvinnor låg på 25 procent har förbättrats betydligt. Ändå har vi inte 
sett någon utväxling i ökat företagande bland kvinnor. 2020 års GEM-rapport 
visar att 5,8 procent av kvinnorna i Sverige är entreprenörer och enligt SCB står 
kvinnor för knappt 28 procent av det totala företagandet i landet 2020. 
I denna rapport undersöks kvinnors entreprenörskap: Med hjälp av en internatio-
nell utblick och ett nationellt perspektiv belyser författarna hur det ser ut, presen-
terar förklaringar bakom och lyfter fram förslag till ett mer jämställt företagande.  

Faktorer som ligger bakom kvinnors lägre företagarandelar återfinns bland annat i ett 
tydligt könsuppdelat skolval på gymnasiet. Utbildningsvalet påverkar yrkesvalet och 
därmed också var ett framtida företagande kan vara möjligt. Följden blir att kvinnor 
startar företag i branscher där det ofta är svårt att skapa tillväxt och hög lönsamhet. 
Därtill har det visats att kvinnor är något mer riskaverta och har en större rädsla för 
att misslyckas än män. Noterbart är dock att kvinnor generellt anger ett högre subjek-
tivt välbefinnande än män, och kvinnliga entreprenörer i högre grad än anställda.

En fungerande politik för att öka kvinnors entreprenörskap måste arbeta över 
flera politikområden samtidigt. Bland förslagen till åtgärder märks att introducera 
företagande som livsstilsval tidigt, att uppmärksamma effekterna av valet av 
utbildningsinriktning, förebilder samt stabila spelregler och möjlighet till långsik-
tig planering för entreprenörskap.

Jag vill rikta ett tack till de organisationer och aktörer som stödjer oss som 
nationella projektägare av Global Entrepreneurship Monitor, GEM, vars data en 
stor del av rapporten baseras på.  

Författare är Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef 
Entreprenörskapsforum, och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och 
ekon dr KTH. Författarna svarar helt och hållet för de analyser och rekommenda-
tioner som lämnas i rapporten.

Med förhoppning om intressant läsning!

Stockholm i mars 2021

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola 
och Internationella handelshögskolan i Jönköping
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SAMMANFATTNING  
OCH POLICYSLUTSATSER 
I en internationell jämförelse är den totala andelen kvinnor som startar och driver 
företag i Sverige relativt låg. Andelen kvinnor som driver företag har endast ökat 
marginellt, från 25 procent år 1980 till knappt 28 procent år 2020. Detta trots att 
kvinnor idag har högre utbildning, över åren har erbjudits utökade förskole- och 
fritidsmöjligheter, medvetenheten om kvinnors företagande är högre och policy-
stöd har satts in. Även privatiseringen av kvinnligt dominerade offentliga sektorer 
som vård, skola och omsorg har tillkommit. Ändå har vi inte sett en utväxling i 
form av ett ökat relativt företagande bland kvinnor. 2020 års nationella Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM-rapport, visar att 5,8 procent av kvinnorna i 
Sverige är entreprenörer respektive 10,6 procent av männen. 

Kvinnor visar sig vara mer tveksamma till sin förmåga att starta företag än män och 
i Sverige är differensen mellan mäns och kvinnors tilltro till den egna kunskapen 
om företagande som allra störst bland höginkomstländer. Andelen av befolkningen 
som anser att rädslan att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag 
har därtill ökat för både kvinnor och män. Andelen kvinnor som känner en rädsla 
att misslyckas överstiger männens med mellan fem och tio procentenheter över tid.

Kvinnor är oftare verksamma i mindre lönsamma branscher, de är i högre grad 
konsumentnära, platsbetingade, arbetsintensiva med låga marginaler och drivs 
ofta av företagare som kan ha sociala och professionella målsättningar förutom 
målet att nå ekonomisk balans eller vinst. Kvinnor har även lägre tillväxtambitio-
ner – detta hänger troligen ihop med att möjligheten till tillväxt skiljer sig mellan 
branscher. Bakgrunden till möjliga branschval styrs till stor del av individers tidiga 
utbildningsbeslut.

Samtidigt visas i analysen hur entreprenörer respektive löneanställda upplever sitt 
personliga välbefinnande. Kvinnor anger generellt ett högre subjektivt välbefin-
nande än män, och kvinnor som är entreprenörer i högre grad än anställda. 

Faktorer som antas ligga bakom kvinnors lägre andelar som företagare är attity-
der till företagande och de egna förutsättningarna att starta företag; normer och 
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riskbenägenhet; ett könsuppdelat skolval, försäkringssystemets uppläggning samt 
möjligheter till finansiering.

En fungerande politik för att öka kvinnors företagande måste arbeta utifrån flera 
spår och över flera politikområden samtidigt. I rapporten framhävs följande förslag 
på vad som kan göras för ett mer jämställt företagande: 

Det ska vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja företagande och 
företagande som livsstilsval bör introduceras tidigt. Förebilder behövs för identifi-
kationen och det är viktigt att dessa förebilder är mångsidiga. Att stärka kvinnors 
sociala kapital genom nätverksbyggande kan stödja kvinnors entreprenörskap. Det 
är också viktigt att flickors och pojkars val av utbildningsinriktning och effekterna 
av detta på senare yrkesliv (som företagare eller anställd) uppmärksammas och att 
systemet blir mer jämställt. Bakgrunden till möjliga branschval styrs till stor del av 
individers tidiga utbildningsbeslut. Istället för att satsa på programinsatser ser vi att 
det är viktigare för politiken att säkra stabila spelregler och möjlighet till långsiktig 
planering för entreprenörskap. Kvinnors företagande främjas till exempel inte av att 
företagsamheten inom välfärdssektorerna ifrågasätts generellt eller av den politiska 
diskussionen om att begränsa vinster i välfärden. Det kan också vara av vikt att 
anpassa försäkringssystemet kring företagande. Frågan har varit uppe under lång 
tid men hittills har nackdelarna med att vara företagare inte åtgärdats. Tillgång 
till ekonomiskt kapital är kritiskt för företagare. För att driva ett tillväxtföretag 
krävs ofta riskkapital, men mest pengar finns inom branscher där det finns relativt 
få kvinnor som driver företag. Andra insatser är mer forskning och utvärderingar 
om vilka politiska insatser och stödprogram som faktiskt har fungerat och utgör 
best practice såväl i Sverige som internationellt. Det faktum att kvinnor ofta är 
verksamma inom civilsamhälle och ideell välfärd för att söka leverera innovativa 
lösningar på komplexa samhällsproblem gör upphandling till en angelägen fråga. En 
sista punkt på förslagslistan kopplas till digitaliseringen och framtida AI-lösningar 
där fördomsfria algoritmer kan främja jämställdhet och samtidigt stärka samhälls-
ekonomi, tillväxt och arbetsmarknad. 

Om ovanstående förslag inte övertygat kan tilläggas att Sverige förbundit sig att nå 
de mål som Agenda 2030 ställt upp: Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativ-
kraft är en viktig drivkraft för utveckling. Enligt punkt 5.5 i agendan ska Sverige 
”Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap 
på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet”. Dessutom ska 
Sverige ”Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, 
möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång 
till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning”.
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KAPITEL 1

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP 
HUR SER DET EGENTLIGEN UT?

1

En viktig förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv är att såväl kvinnor som 
män ska ha goda och lika förutsättningar att nå den potential som finns i företagande. 
Småföretagen är inte bara störst när det kommer till antalet företag och anställda utan 
även när det gäller bidraget till BNP.2 Svenskt företagande består nästan uteslutande, 
till 99,9 procent3, av små och medelstora företag. Det dryga tusentalet storföretag med 
över 250 anställda sysselsätter mer än en miljon svenskar. Men det svenska näringsli-
vet består till 99,4 procent av företag med 0–49 anställda. Drygt 880 000 företag är 
soloföretag och cirka 240 000 företag är mikroföretag med 1–9 anställda.4 

I takt med att ekonomin blir alltmer internationellt sammanflätad och konkur-
rensutsatt ökar behovet av förnyelse och därmed också betydelsen av att motorn 
i ekonomin, entreprenören, får tillgång till bra bränsle. Det är avgörande för 
att Sverige ska kunna bygga attraktions- och konkurrenskraft i en globaliserad 
omvärld (SOU 2016:72).

Ett gott företagsklimat ligger i hela landets intresse och därför blir det centralt att 
underlätta även för kvinnor att starta företag. Kvinnors företagande är inte bara 
en jämställdhetsfråga, det handlar även om att frigöra innovation och tillväxt 
i hela landet. I Sverige, liksom i stora delar av världen, är kvinnor företagare i 
lägre utsträckning än män. I en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande 
framgår att cirka 30 procent av företagarna i Sverige är kvinnor (Tillväxtanalys, 

1. Vi författare vill rikta ett varmt tack till alla kollegor som inkommit med kvalitativa 
synpunkter, kompletteringar, språkkorrigeringar och layout samt glada tillrop som 
sammantaget stärkt framställningen i denna rapport. 

2. https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2018/januari/fran-stort-till-smatt-i-sveriges-naringsliv
3. https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.

html?chartCollection=1#svid12_f607e5d15aeacd3b3d1f44
4. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur
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2018).5 Kvinnors andel av antalet nystartade företag har också legat på ungefär 
samma nivå över tid. Under perioden 2004 fram till 2010 skedde en viss ökning 
i nyföretagandet bland kvinnor, därefter har en relativ minskning skett (SOU, 
2019:41). Det bör alltså finnas en stor potential i ett underutnyttjat företagande 
bland kvinnor. I denna skrift beskriver vi hur det faktiskt ser ut med kvinnors 
företagande i såväl Sverige som internationellt samt lyfter fram förslag till vad som 
kan göras för att främja det.

Vad gäller individers val av sysselsättning, om de väljer att vara anställda eller bli 
entreprenörer, finns en akademisk litteratur kring begreppet ”occupational choice” 
där såväl beteendevetare som psykologer och ekonomer med flera bidrar. Poängen 
med de teorier och modeller som finns inom denna ”skola” är att försöka förstå 
vad som påverkar individers val. Välciterade bidrag är bland annat publicerade 
av Lucas (1978) och Kihlstrom och Laffont (1979). Genom teoretiska ansatser 
diskuteras hur och varför män och kvinnor gör olika val samt hur faktorer som 
riskbenägenhet, kultur, utbildningsbakgrund, ekonomisk utveckling i landet man 
lever i etcetera påverkar individens val. Bland annat beskriver litteraturen vilka 
variabler eller utgångspunkter som är systematiskt återkommande och kan förkla-
ra kvinnors entreprenörskap. Internationella studier av entreprenörsbenägenheten 
finner att subjektiva uppfattningar, snarare än demografiska och ekonomiska 
bakgrundsvariabler, har ett avgörande inflytande på kvinnors benägenhet att bli 
entreprenörer och att detta står för mycket av skillnaden i entreprenörsaktivitet 
mellan könen (Langowitz och Minniti, 2007; Koellinger m.fl., 2011; Minniti och 
Naudé, 2010). I de vetenskapliga artiklarna visas bland annat att kvinnor, i högre 
utsträckning än män, är mindre självsäkra på sin entreprenörsförmåga, har olika 
sociala nätverk och uppvisar en högre rädsla för misslyckande. En policy brief 
från OECD/Europeiska Unionen (2017) som sammanfattar forskningsläget lyfter 
fram att vissa kvinnor är mer benägna att bli egenföretagare för att bättre hantera 
balansen mellan arbete och privatliv medan andra startar företag för att undvika 
att slå i ”glastaket” som anställd och på så sätt hindras i karriären.

Statistik från SCB visar att år 2019 bestod Sveriges befolkning i åldrarna 20–64 
år av 2,9 miljoner kvinnor och tre miljoner män. 80 procent av kvinnorna och 85 
procent av männen är sysselsatta.6 15 procent av de sysselsatta kvinnorna är dock 
frånvarande på grund av sjukdom, semester eller föräldraledighet. Frånvarande 
män utgör elva procent (SCB, 2020b).

5. Programmet Främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors 
företagande i Sverige som pågick mellan 2007–2014.

6. Den officiella sysselsättningsstatistiken ger dock en missvisade bild av hur ekonomiskt 
aktiv en individ är. Det räcker nämligen med att ha arbetat en timme under november 
månad för att klassas som sysselsatt i den officiella sysselsättningsstatistiken.
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Bland de sysselsatta finns entreprenörer. Sedan 2010 har det årligen startats runt 
70 000 företag.7 Enligt Tillväxtanalys årsrapport Nystartade företag i Sverige 2019 
uppgick dessa till 66 892 företag jämfört med 66 750 företag 2018. Andelen nya 
företag ledda av kvinnor 2019 ökade med en procentenhet jämfört med 2018 och 
utgjorde 33 procent av de nystartade företagen. Bland de nystartade företagen 
2019 ledda av kvinnor utgjordes 68 procent av enskilda näringsidkare och 29 pro-
cent av aktiebolag. Motsvarande andelar bland män var 46 respektive 51 procent 
(Tillväxtanalys, 2020/143).

Att siffrorna skiljer sig något mellan SCB och Tillväxtanalys beror på att mätning-
arna sker på delvis olika sätt. SCB visar hur företagandet ser ut generellt medan 
Tillväxtanalys, precis som Global Entrepreneurship Monitor (GEM), fokuserar på 
de nystartade företagen.8 

Under varje år försätts också ett antal företag i konkurs om skulderna inte kan 
betalas. Det är naturligt med en viss omsättning av bolag. Under helåret 2019 gick 
cirka tio procent av företagen, 6 407 stycken, i konkurs.9 

I denna rapport hämtas det huvudsakliga av datamaterialet från GEM givet att 
Entreprenörskapsforum har ansvarat för de årliga nationella mätningarna sedan 
2010. Vid årsmötet för Global Entrepreneurship Consortium, som samordnar alla 
nationella enkäter, presenterades i mars 2020 den tjugoförsta upplagan av den 
årliga GEM-rapporten. Sedan den första undersökningen 1999, vilken omfattade 
tio länder, har studien vuxit. I årets rapport deltog över 150 000 slumpmässigt 
utvalda personer och cirka 1 800 nationella experter på entreprenörskap från olika 
delar av samhället (akademiker, myndighetspersoner, företrädare för näringslivs-
organisationer etcetera). GEM är den internationellt mest detaljerade studien av 
entreprenöriella aktiviteter och entreprenöriell dynamik och lyfter även attityder 
till och ambitioner med entreprenörskap. Samtliga frågeställningar kan brytas för 
resultat bland kvinnor respektive män.

Rapporten disponeras enligt följande. Efter introduktionen om kvinnors företa-
gande, sysselsättningsval och introduktionen till GEM-data behandlar kapitel 
2 kvinnors entreprenörskap i en internationell utblick. I efterföljande kapitel 3 
lyfts svenska kvinnors entreprenörskap. I kapitel 4 får vi en inblick i entreprenör-
skapets betydelse för det personliga välbefinnandet. I det nästföljande och avslu-
tande kapitlet lyfts sammanfattande slutsatser samt policyrekommendationer och 
förslag.

7. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag
8. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag.html
9. https://www.ekonomifakta.se/fakta/foretagande/entreprenorskap/foretagskonkurser
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KAPITEL 2

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP 
I INTERNATIONELL UTBLICK

2.1 LÅNGT TILL JÄMSTÄLLT FÖRETAGANDE

I en internationell jämförelse är den totala andelen individer som startar och driver före-
tag i Sverige relativt låg. Andelen kvinnor som driver företag i Sverige är, som nämnts, 
också betydligt lägre än andelen män. Kvinnors andel av företagandet är, med några 
enstaka undantag och några enstaka år, lägre än mäns. Det ser likadant ut över hela 
världen. Sverige anses ofta vara ett av världens mest jämställda länder, men samtidigt 
har andelen kvinnor som driver företag endast ökat marginellt, från 25 procent år 1980 
till knappt 28 procent år 2020 – en ökning med bara tre procentenheter på 40 år. Med 
den takten är det långt till ett jämställt företagande (Braunerhjelm m.fl., 2018).10 

2.2 MÄN OFTARE ENTREPRENÖRER I SAMTLIGA LÄNDER 
ÖVER TID

I GEM används måttet Total Entreprenöriell Aktivitet (TEA) för att mäta entrepre-
nörskapet. Det handlar om andelen av befolkningen i åldrarna 18–64 år som är aktivt 
involverade i att starta ett företag eller att driva ett ungt företag (upp till 42 månader). 
TEA består av två komponenter. Dels det mycket tidiga entreprenörskapet som sträcker 
sig över de tre första månaderna när olika åtgärder sker för att starta företaget, dels 
perioden mellan 3–42 månader då företaget kommit igång med sin verksamhet. Den 
första tidiga fasen, också kallad företag i vardande, innebär att GEM:s data snabbt 
plockar upp händelser som kan påverka benägenheten att vara entreprenör. När TEA 
fördelas på kön framkommer det att mäns entreprenörskap överstiger kvinnors i en 
internationell jämförelse för samtliga länder och under samtliga perioder, se figur 2.1.11 

10. Detta avsnitt bygger bland annat på Entreprenörskapsforums tidigare rapporter från 
Global Entrepreneurship Monitor (2018, 2019) där kapitel om kvinnors entreprenörskap 
författats av Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan i Stockholm.

11. Data finns med för Irland, Israel, Nederländerna, Schweiz, stora EU-länder (Italien, 
Spanien, Tyskland och Storbritannien), Sverige samt USA. I 2020 års GEM-rapport visas ett 
fyraårsgenomsnitt för tre olika perioder under den tid som GEM-projektet har existerat. På 
det viset undviks att tillfälliga förändringar påverkar de data som presenteras och som grundas 
i en politisk kortlivad händelse eller ett skifte i konjunkturen eller liknande. Samtidigt sätts 
utvecklingen i Sverige i perspektiv till andra liknande länder under en 15-årsperiod. Perioderna 
är 2004–2007, följt av 2010–2013 och avslutas med de fyra senaste åren 2016–2019.
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Figur 2.1. Entreprenörskap bland kvinnor och män, tre tidsperioder

Vid en internationell utblick ser vi att USA ligger allra högst vad gäller kvinnors 
entreprenörskap, knappt 13 procentenheter 2016–2019. Israel snittar på tio pro-
centenheter samma period medan motsvarande för Nederländerna är cirka nio 
procentenheter. Noterbart är att amerikanska kvinnors entreprenörskap ligger på 
högre nivåer än svenska mäns.

Svenska kvinnors entreprenörskap har fördubblats 2016–2019 till cirka 5,5 pro-
centenheter jämfört med 2004–2007 när Sverige bottenplacerades med cirka 2,5 
procent av befolkningen 18–64 år. 2010 passerade vi de stora EU-länderna. Sveriges 
förbättring inleddes från en betydligt lägre nivå jämfört med Schweiz, men nu är 
vi nästan ikapp. Nederländerna sticker ut i Europa med ett entreprenörskap bland 
kvinnor på knappt nio procent. Den övergripande utvecklingen av svenska kvin-
nors entreprenörskap överensstämmer till stora delar med männens, med ökningar 
i varje period om än från lägre nivåer. Den stora förändringen för svenska entrepre-
nörskvinnor skedde i mittenperioden (2010–2013) medan utvecklingen var svagare 
2017–2018. Åren 2010–2013 hade föregåtts av en rad genomgripande reformer 
(RUT, ROT, skattesänkningar, ökat välfärdsföretagande med mera) som banade 
väg för ett uppsving i entreprenörskap (Braunerhjelm m.fl., 2020), se figur 2.2.

Skillnader mellan länder kan dels kopplas till hur de påverkades av den globala kri-
sen 2008–2009, dels av hur förutsättningar påverkats av den ekonomiska politiken 
som förs i respektive land. I Sverige förefaller till exempel hotet om ett "vinstförbud" 
för entreprenörer i välfärdssektorerna ha hämmat i synnerhet kvinnors entreprenör-
skap (Braunerhjelm och Eklund, 2017).
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Figur 2.2: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) 
fördelat på kvinnor

2.3 FLER ENTREPRENÖRER I LÅGINKOMSTLÄNDER

Entreprenörskapet bland kvinnor är alltså lågt i Sverige i förhållande till andra 
jämförbara länder. En internationell utblick över kvinnors entreprenörskap täck-
ande de 59 länder som deltog i GEM-undersökningarna 2017 och 2018 finns i en 
specialrapport på temat (Elam m.fl., 2019).12 Den visar att 231 miljoner kvinnor är 
aktiva i tidiga faser av entreprenörskap (TEA), något som motsvarar i genomsnitt 10,2 
procent av kvinnorna i världen. De allra högsta nivåerna av entreprenörskap finns i 
låginkomstländer, 15,5 procent i snitt jämfört med 8,4 procent i höginkomstländer. 
Entreprenörskapet minskar ju mer ekonomiskt utvecklat ett land är. I låginkomstlän-
der är entreprenörskapsnivåerna högre än i medel- och höginkomstländer, samtidigt 
är det färre företag i låginkomstländer som överlever på längre sikt. Här är det fler 
som startar företag av nödvändighet, det vill säga för att de saknar annan sysselsätt-
ning. I mer utvecklade ekonomier ligger kvinnors (och mäns) entreprenörskap på en 
lägre nivå, men av de företag som startas utvecklas fler till etablerat företagande (Elam 
m.fl., 2019).

De högsta entreprenöriella nivåerna bland kvinnor i världen återfinns i Afrika söder om 
Sahara, 21,8 procent, och Latinamerika, 17,3 procent. Lägst nivåer står Europa för, sex 
procent, samt MENA-regionen, det vill säga Mellanöstern och Nordafrika, nio procent.

I elva länder ligger kvinnors och mäns entreprenörskap på i stort sett samma 
nivå eller så ligger kvinnorna till och med högre än männen 2017–2018: Angola, 

12. Följande avsnitt baseras främst på denna specialrapport från GEM-konsortiet, 
2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report.
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Brasilien, Ecuador, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Kazakstan, Madagaskar, 
Panama, Qatar, Thailand och Vietnam, se figur 2.3. 

Figur 2.3 tea för män och kvinnor, 2017–2018

Anm.: En position på den övre streckade linjen, 2:1, innebär att det är dubbelt så vanligt med kvin-
nors entreprenörskap jämfört med mäns, 1:1 innebär att företagandet är jämställt medan 1:2 innebär 
att det är dubbelt så vanligt med mäns entreprenörskap jämfört med kvinnors.

Kvinnor i Bosnien-Hercegovina hade lägst andel entreprenörskap 2,7 procent, med-
an Angola låg allra högst med 40,7 procent. Att Förenade Arabemiraten och Qatar, 
enligt figuren, kan sägas vara mer jämställda än Sverige illustrerar svårigheten att 
jämföra så vitt skilda länder. Det tydliggör även att det är komplexa mönster som 
ligger bakom TEA-nivåerna i olika länder. 

2.4 GAPET MELLAN KVINNORS OCH MÄNS 
ENTREPRENÖRSKAP MINDRE I LÅGINKOMSTLÄNDER

Könsskillnader mellan kvinnor och män vad gäller entreprenörskap rapporteras 
från alla världsdelar. Den minsta klyftan återfinns i låginkomstländer, där kvinnors 
entreprenörskap ligger på drygt 80 procent av männens medan de största köns-
skillnaderna finns i höginkomstländer där motsvarande andel är mindre än två 
tredjedelar (Elam m.fl., 2019).

Den entreprenöriella könsklyftan är så hög som 60 procent i fem mycket olika 
länder: Egypten, Grekland, Slovenien, Sverige och Turkiet. Givet ländernas olika 
bakgrundsfaktorer tyder det på att bakomliggande förklaringar är komplexa. Flera 
faktorer spelar sannolikt roll och kan kombineras på olika sätt för att uppmuntra 
eller motverka kvinnors företagande, till exempel arbetskraftsdeltagande, yrkes- och 
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branschindelning efter kön, kulturella och religiösa övertygelser, politisk stabilitet, 
anställningsalternativ och familjeförhållanden.13 

I låginkomstländer är cirka 14 procent av de kvinnliga entreprenörerna högutbildade. 
Här finns ett negativt samband mellan utbildning och entreprenörskap: Ju högre utbild-
ning desto lägre sannolikhet att en kvinna blir entreprenör. Entreprenörskap tycks här 
utgöra ett viktigt alternativ till försörjning för lågutbildade kvinnor. I höginkomstländer 
har 61 procent av de kvinnliga entreprenörerna en högre utbildning (Braunerhjelm m.fl., 
2019). Motivation och möjligheter uppges vara faktorer som förklarar varför inte fler 
satsar på nyföretagande i dessa länder. Med högre utbildning går det att hitta alternativ, 
till exempel anställning, med högre avkastning som sysselsättning. Gapet mellan mäns 
och kvinnors entreprenörskap är större i välfärdsstater där deltidsarbete är vanligt och 
det finns möjlighet till betald föräldraledighet och offentlig barnomsorg.

2.5 KVINNOR MER TVEKSAMMA TILL FÖRMÅGA ATT 
STARTA FÖRETAG ÄN MÄN

Hur kommer det sig att kvinnors entreprenörskap generellt är lägre än mäns? I 2018 
års nationella GEM-rapport gjordes en fördjupning om kvinnors företagande, där det 
studerades om det kan finnas ett samband mellan kvinnors självupplevda kunskap 
om entreprenörskap och rädsla att misslyckas. I figur 2.4 visas hur den självupplevda 
förmågan att starta och driva företag ser ut för män respektive kvinnor i Sverige 
sedan 2006. Figuren visar hur andelen som anser sig ha tillräckliga kunskaper om 
företagande trendmässigt minskat för såväl kvinnor som män. Fallet är dock något 
större för kvinnor, som sett sin andel minska med närmare tio procentenheter, medan 
motsvarande minskning för män uppgår till fem procentenheter. Eventuellt ser vi ett 
trendbrott i och med att den upplevda förmågan ökat något det senaste året.

Hur ser skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevda förmåga ut i andra länder? 
Detta illustreras för höginkomstländer i figur 2.5 där differensen mellan andelen män 
som upplever sig ha förmåga att starta och driva företag och andelen kvinnor som 
säger sig ha motsvarande kunskap visas. I Sverige anger 62 procent av männen och 
cirka 38 procent av kvinnorna 2019 att de har tillräckliga kunskaper, en differens 
på 24 procentenheter.14 Sverige placerar sig därmed i topp, det vill säga hos oss är 
differensen mellan mäns och kvinnors tilltro till den egna kunskapen om företagande 
som allra störst. Tidigare såg vi störst skillnad i Schweiz, nu hamnar de på plats fyra 
efter Sverige, Norge och Storbritannien. I Italien och Irland är det tvärtom fler kvinnor 
än män som anser sig ha tillräckliga kunskaper för att starta och driva företag. Viss 

13. Se också occupational choice-litteraturen som omnämns och refereras till på sidan 1-2.
14. Notera att statistiken från 2019 inte är direkt jämförbar med den från tidigare år på 

grund av ändrade definitioner.
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volatilitet i siffrorna syns över tid, men klart står att det finns tydliga skillnader och 
att kvinnor oftare än män värderar sin förmåga lägre.

Figur 2.4 Upplevd förmåga fördelat på män och kvinnor, Sverige

Figur 2.5 Upplevd förmåga fördelat på män och kvinnor, 
höginkomstländer 2020

Anm.: Staplarna i figuren visar andel av männen som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga 
att starta ett företag minus motsvarande andel bland kvinnorna. Negativa värden betyder att det är 
en större andel kvinnor än män som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta företag.
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2.6 KVINNOR OFTARE MER RÄDDA FÖR ATT MISSLYCKAS 
ÄN MÄN

Rädslan att misslyckas med ett eventuellt företagande har ökat, med viss volatilitet 
i sifforna, över tid. Figur 2.6 visar hur andelen av den vuxna befolkningen i Sverige 
som anser att rädslan att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag ökat 
för både kvinnor och män. Ökningen är ungefär lika stor för båda kategorierna, 
men andelen kvinnor som känner en rädsla att misslyckas överstiger männens under 
hela perioden med mellan fem och tio procentenheter. Enda undantaget är 2011 då 
andelarna var ungefär lika stora. Gapet har för närvarande snarare tendens att öka 
än att minska.

Figur 2.6 Rädsla att misslyckas fördelat på män och kvinnor, Sverige

Vid en internationell jämförelse, figur 2.7, visas skillnaden mellan andelen män 
som anger att rädsla att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag 
och motsvarande andel för kvinnor. I Sverige säger sig 42,4 procent av männen 
och 46,7 procent av kvinnorna vara rädda att misslyckas, vilket gör att Sverige 
placerar sig i mitten av höginkomstländerna med en skillnad på drygt fyra pro-
centenheter. Figuren visar vidare att skillnaden är störst i Slovenien och minst i 
Japan, där ungefär lika stora andelar av männen och kvinnorna säger att deras 
rädsla att misslyckas skulle hindra en eventuell företagsstart. Intressant att notera 
är att i Italien, Irland, Qatar, Norge, Oman och Saudiarabien är männens andel 
högre än kvinnornas, vilket framgår av staplarnas positiva värden för dessa län-
der. Här anger alltså en högre andel män att rädslan att misslyckas hindrar dem 
från att starta företag.
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Figur 2.7 Rädsla att misslyckas fördelat på män och kvinnor, 
höginkomstländer 2020

Anm.: Staplarna i figuren visar andel av männen som anger en rädsla att misslyckas minus motsva-
rande andel bland kvinnorna. Negativa värden betyder att det är fler kvinnor än män som anger att 
rädsla att misslyckas skulle hindra dem från att starta företag.

Bilden som tonar fram visar hur kvinnor i genomsnitt har en lägre tilltro till sin 
egen förmåga att starta och driva företag än män, samtidigt som rädsla att miss-
lyckas i högre utsträckning hindrar kvinnor än män från ett eventuellt företagande. 
Mönstret är vad man kan förvänta sig. Anser man sig sakna kunskap att driva 
företag är det troligt att det också påverkar hur man ser på riskerna för ett misslyck-
ande. Detta skulle åtminstone delvis kunna förklara varför kvinnor också upplever 
en större rädsla att misslyckas relativt männen. Ett intressant fall som bryter mot 
den logiken är Norge som ligger näst efter Sverige vad gäller störst differens mellan 
mäns och kvinnors tilltro till den egna kunskapen om företagande. Det vill säga, 
männen har högre tilltro till sin egen förmåga vad gäller företagande. Samtidigt 
anger norska män oftare än norska kvinnor att en rädsla för att misslyckas hindrar 
dem från att starta företag.

I den senaste internationella GEM-rapporten med data från 2019 ställs delvis nya 
frågor till respondenterna. Det noteras att i tre femtedelar av ekonomierna i urvalet 
så är män som startar företag mer benägna att överensstämma med motiv som ”Att 
bygga stor rikedom eller mycket hög inkomst”, och ”Att fortsätta en familjetradi-
tion” än kvinnor. I nästan tre fjärdedelar av länderna är det mer sannolikt att kvin-
nor håller med om motivet ”Att göra skillnad i världen” och med ”Att tjäna pengar 
eftersom jobben är få” (Bosma m.fl., 2020).
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2.7 KVINNOR OFTARE I MINDRE LÖNSAMMA BRANSCHER

Vad gäller branscher är fördelningen påfallande likartad över hela världen, handel 
är den mest förekommande näringen för kvinnor. I höginkomstländer, inklusive 
Sverige, återfinns över hälften av de kvinnliga entreprenörerna inom handel, hälsa, 
utbildning och personliga tjänster. Branscherna är konsumentnära, platsbetingade, 
arbetsintensiva med låga marginaler och drivs ofta av företagare som har sociala 
och professionella målsättningar förutom målet att nå ekonomisk balans eller 
vinst (Braunerhjelm m.fl., 2019; OECD, 2017). Just lönsamheten tycks vara ett 
återkommande problem i de branscher där många kvinnor är företagare. Vad gäl-
ler tillväxtambitioner verkar kvinnor i högre utsträckning än män vara solo- eller 
egenföretagare. 

Kvinnor avslutar sina företag främst på grund av avsaknad av vinst men också på 
grund av svårigheter att hitta finansiering. Detsamma gäller för män. Andra skäl är 
uppköp, pension, ny möjlighet eller personliga skäl. Alla skäl är alltså inte negativa 
utan reflekterar en naturlig livscykelprocess.

Avsaknad av vinst och finansiering är problem som 30 respektive 16,2 procent av 
kvinnorna uppger globalt som skäl till att lägga ned sitt företag. Detta förklaras 
bland annat av företagsstorlek, antal år i branschen, industrisektor, men också 
individuell kredithistorik etcetera. Medan vissa uppger att finansieringsmöjligheter 
snarare hänger ihop med typen av företag än individuella egenskaper säger andra att 
företagande kvinnor diskrimineras (Elam m.fl., 2019).

För Sverige kan konstateras att finansieringen av kvinnors företag ligger på lägre 
nivåer i jämförelse med mäns företag och investeringarna kommer sällan från 
externa investerare, affärsänglar eller riskkapitalister (Braunerhjelm m.fl., 2017;  
2018). Det finns oss veterligen inga samlade data för hur stor andel av exempelvis 
riskkapitalet som investeras i företag grundade av kvinnor, men flera studier har 
genomförts varav en med inriktning mot den europeiska techindustrin. Atomico 
(2020) bekräftar att majoriteten av dessa investeringar går till företag ägda och 
ledda av enbart män.15 I rapporten visas att 90,8 procent av allt kapital som inves-
teras i den europeiska techindustrin går till företag som ägs och leds av enbart män. 
Mixade team fick 7,5 procent och endast 1,7 procent av techinvesteringarna gick till 
företag som ägs och leds av kvinnor. Det ser något bättre ut i Sverige, 77,3 procent 
av investeringarna gick till bolag grundade av män, 13,9 till mixade team och 8,7 
procent till techbolag grundade av kvinnor. Enligt studien uppger 42 procent av 
de kvinnor som deltog att de upplevt att de blivit diskriminerade, varav knappt 90 
procent på grund av kön. Det är även få kvinnor bland investerare och affärsänglar, 

15. https://2020.stateofeuropeantech.com/chapter/diversity-inclusion/article/diversity-
inclusion/#block-65-13
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totalt har endast fem procent av kvinnorna investerat i ett entreprenöriellt företag 
2017 (Atomico, 2018).

Vid en internationell utblick noteras att vissa länder begränsar kvinnors 
företagande av regler gällande exempelvis äganderätt och tillgång till kapital. 
Enligt rapporten Women, Business and the Law 2020 utgiven av Världsbanken 
framkommer att kvinnor i genomsnitt endast har tre fjärdedelar av de lagliga 
rättigheter som gäller för män. Med en nyligen genomförd reform av föräldrale-
digheten ansluter sig Kanada till sju andra ekonomier som uppnår maxpoängen 
100 i indexet som rapporten presenterar. Övriga länder är Belgien, Danmark, 
Frankrike, Island, Lettland, Luxemburg och Sverige. I dessa länder har kvinnor 
samma rättsliga ställning som män vad gäller åtta indikatorer (rörlighet, arbete, 
lön, giftermål, föräldraskap, entreprenörskap, ägande och pension). I rapporten 
lyfts bland annat fram att Georgien och Saudiarabien nyligen gjort det lättare 
för kvinnor att ta lån genom att förbjuda könsbaserad diskriminering av finan-
siella tjänster. Det noteras dock att denna rättsliga princip, som har visat sig 
öka kvinnors tillgång till kapital, fortfarande inte finns på plats i 115 ekonomier 
(Världsbanken, 2020).

2.8 KVINNOR ÄR OFTARE EGENFÖRETAGARE

En viktig grund för ekonomisk utveckling är att entreprenörer skapar jobb när 
de startar företag. När entreprenörerna inte har några avsikter att växa kan 
deras företag ses som mindre gynnsamma eftersom de inte bidrar till andras 
anställning. Egenföretagaren bidrar likväl till att sysselsätta sig själv. Självklart 
finns det fler aspekter på entreprenörskap, till exempel att nya idéer testas på 
marknaden och att mervärde skapas av kunskapsspridning även utanför den 
egna verksamheten. Men det kan finnas skäl till att ett företag inte växer, till 
exempel brist på utbildning och kunskaper som krävs för att expandera. En 
ägare kanske använder oavlönade familjemedlemmar för att utföra arbete, har 
tillfälligt anställda för särskilda uppgifter eller kanske har som syfte att skapa 
ett jobb till sig själva för att göra något de tycker om. Egenföretagande kan 
samtidigt vara en bredvidsyssla för någon som är kombinatör och även har 
anställning eller deltidsarbete (Elam m.fl., 2019).

37,6 procent av kvinnorna sett över hela världen är egenföretagare jämfört med 
27,8 procent av männen. Övriga har minst en anställd. Det finns inte någon region 
där män överträffar kvinnor vad gäller egenföretagande, även om könsskillnaderna 
varierar. Å andra sidan finns det tio enskilda länder där egenföretagandet bland män 
är högre än bland kvinnor, framför allt Indonesien, Iran, Japan, Polen och Puerto 
Rico. Länder med högst andel egenföretagare totalt sett är Brasilien, Ecuador och 
Spanien. Flest egenföretagare oavsett kön finns i Latinamerika och Europa medan 
nivåerna är lägre i Asien. Den högre andelen är troligtvis kopplad till nationella 
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regeringars politik med regler kring anställning och skatter samt tillgång till resur-
ser och kapital som kan främja tillväxt (Elam m.fl., 2019).

Intressant att notera är att forskningen visar att barn med egenföretagande 
föräldrar är mer benägna att själva ha entreprenöriella avsikter. Att välja en 
förälders sysselsättning kan ha sin grund i att ha präglats av föräldrarnas intres-
sen, att kunna ta del av deras nätverk, att ha ärvt en förmåga eller att yrket är 
välbekant. Egenföretagare kan därmed påverka nästa generation av företagare 
(Zellweger m.fl., 2011).

2.9 KVINNOR DRIVER INTE LIKA OFTA STÖRRE BOLAG

GEM fångar också in företag som har fler än 20 anställda i sin verksamhet och 
deras tillväxtambitioner. Globalt sett har fem procent av företagande män fler än 20 
anställda jämfört med 2,8 procent av motsvarande kvinnor. I tio länder har kvinnor 
oftare 20 eller fler anställda än sina manliga motsvarigheter och i ytterligare två 
länder är antalet lika. Det betyder att företagande kvinnor i dessa länder ger ett 
betydande bidrag till tillväxt och sysselsättning.

I 40 av 59 länder är det mycket mindre troligt att kvinnor driver företag med 
fler än 20 anställda. De länder med lägst andel företag med över 20 anställda 
som drivs av kvinnor är Argentina, Egypten, Lettland, Mexiko, Nederländerna, 
Panama, Saudiarabien, Schweiz, Taiwan och Uruguay. Det är svårt att veta vilka 
faktorer som begränsar tillväxten, till exempel tillgång till resurser eller att kvin-
nor väljer att hålla sina företag mer hanterbara och därmed mindre. På samma 
sätt är det svårt att veta hur tjänster kontrakteras ut istället för att öka antalet 
anställda (Elam m.fl., 2019).

2.10 KVINNORS FÖRETAG NÅGOT MINDRE INNOVATIVA 
ÄN MÄNS

Innovationer tenderar att öka med ekonomisk utveckling och återspeglar vanligtvis 
faktorer som investeringar i avancerad kunskap, högre utbildningsnivåer, juridiska 
institutioner som skyddar idéer och sofistikerade kunder som är villiga att prova nya 
produkter och tjänster. I GEM-undersökningen ställs frågan om företaget erbjuder 
en ny produkt som signifikant skiljer sig från konkurrenternas. De länder som 
rapporterade de högsta innovationsnivåerna var Förenade Arabemiraten (över 60 
procent), Qatar (över 40 procent), Luxemburg (över 40 procent) och Saudiarabien 
(över 35 procent). I Sverige uppger 33,7 procent att de har en produkt som skiljer sig 
från konkurrenternas. Låga innovationsnivåer återfanns 2018 i Argentina, Brasilien, 
Ecuador, Guatemala och Iran. Länder där kvinnliga företagare rapporterade höga 
innovationsnivåer inkluderar Kanada, Chile, Indien, Libanon och Luxemburg 
(Elam m.fl., 2019).
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I en global utblick noteras att kvinnors företag är cirka sex procentenheter min-
dre innovativa än mäns (12,6 procent jämfört med 18,7 procent). Detta skiljer sig 
väsentligt från tidigare år då könsbalansen var jämnare. I arton länder är dock kvin-
nor mer innovativa eller i nivå med männen: i Ryssland är till exempel kvinnor som 
driver företag 2,1 gånger mer benägna än män att erbjuda en innovativ produkt. 
Fyra länder visar däremot innovationsnivåer för kvinnor under tio procent: Bosnien 
och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien och Panama (Elam m.fl., 2019).

2.11 KVINNOR I HÖGINKOMSTLÄNDER MER 
INTERNATIONALISERADE

Som man kan förvänta sig har företagare från höginkomstländer högre interna-
tionaliseringsgrad, troligtvis för att de har bättre tillgång till distributionskanaler, 
teknik och internationella marknader. Kvinnor i höginkomstländer är därmed mer 
sannolika att bedriva internationell försäljning än sina motsvarigheter i låg- och 
medelinkomstländer. På samma sätt är företagare från mindre länder något mer 
benägna att sälja produkter internationellt på grund av en begränsad marknads-
storlek i sina hemländer.

Den globala graden av internationalisering är 26,1 procent för entreprenörskvin-
nor och 28,2 procent för motsvarande män. Här har respondenterna svarat på 
frågan om hur stor andel av deras kunder som normalt finns utomlands. En nivå 
över 40 procent i exportverksamhet har kvinnor verksamma i Kanada, Kroatien, 
Libanon, Marocko och Qatar. År 2017 hade 60 procent av svenska entreprenörer 
minst en kund utomlands och en fjärdedel över 25 procent av kunderna utomlands 
(Braunerhjelm m.fl., 2018). Tio länder rapporterar en internationaliseringsgrad 
för kvinnor under fem procent, varav Angola, Ecuador och Guatemala ligger lågt 
medan Brasilien och Chile inte rapporterar någon internationell försäljning alls för 
kvinnliga företagare (Elam m.fl., 2019).

2.12 MEST JÄMSTÄLLT I TILLVERKNING OCH TRANSPORT

Vilka branscher kvinnor respektive män är verksamma i skiljer sig åt mellan länder 
och regioner. Generellt sett är störst antal företag, över 40 procent globalt, verk-
samma inom grossist- och detaljhandel. De näst största sektorerna är finansiella 
och administrativa konsumenttjänster följt av hälsa, utbildning och sociala tjänster. 
Över hälften av kvinnornas entreprenörsverksamheter bedrivs inom grossist- och 
detaljhandel jämfört med 42,6 procent av männens. Kvinnors engagemang inom 
hälsa, utbildning och sociala tjänster är 17,2 procent jämfört med 10,1 procent för 
män, medan kvinnor i finansiella och administrativa konsumenttjänster är något 
lägre, 13,0 mot 16,9 procent för män. Andelen kvinnor (11,3 procent) inom till-
verkning och transport är nästan lika stor som för män (12,9 procent). De största 
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könsskillnaderna finns inom jordbruk och gruvdrift, där 5,4 respektive 12,5 procent 
av kvinnor respektive män driver företag, följt av informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT) med 1,7 respektive 4,9 procent. Tolv länder rapporterade inga 
kvinnoägda företag alls inom IKT, däremot hamnar Kroatien och Japan över tio 
procent för denna bransch.

Kvinnor i höginkomstländer driver dubbelt så ofta företag inom finansiella och 
administrativa konsumenttjänster som kvinnor i länder på andra inkomstnivåer. I 
20 länder är kvinnors entreprenörskap i denna sektor på samma nivå som männens 
eller högre, detta gäller exempelvis Sverige. Klyftorna mellan könen är störst inom 
IKT, där driver kvinnor i genomsnitt endast en tredjedel av företagen, däremot har 
kvinnor dubbelt så ofta verksamhet inom hälsa, utbildning och sociala tjänster som 
män (Elam m.fl., 2019).

Institutionella faktorer som lagar (arbetsmarknadsregler och kapitalkrav) har 
inverkan på företagandet. Det har också demografi (ålder och utbildning) liksom 
branschval vilket påverkar såväl utbudet av som storleken på entreprenörsföretagen. 
För att starta ett tillverkningsföretag krävs till exempel kapitaltillgångar, distribu-
tionskanaler och arbetskraft medan en start av ett serviceföretag endast kan kräva 
en mobiltelefon och en dator. Detaljhandels- och grossistbranschen kan vara lättare 
att komma in i, men där finns högre konkurrens och ofta lägre marginaler. Kvinnor 
kan ha insikter om nya produktinnovationer inom de branscher de är överrepre-
senterade i eftersom de ofta är de primära kunderna i dessa branscher och i högre 
utsträckning – på global nivå (men också i Sverige) – är kopplade till att driva ett 
hushåll och ta hand om en familj (Elam m.fl., 2019).

Att kvinnor som företagare är koncentrerade till detaljhandel i mycket högre 
utsträckning än män världen över kan ha att göra med att de har fler förebilder i 
denna sektor. Det kan också kopplas till lägre utbildningsnivåer eller till att sektorer 
som IKT, gruvdrift och jordbruk inte passar in i deras entreprenörsidentitet eftersom 
dessa i högre grad kan ses som stereotypt manliga branscher. På samma sätt kan 
en sådan branschsegregering begränsa kvinnors förmåga att uppnå tillväxt, med få 
kvinnor i en viss bransch kan det vara svårare att skaffa resurser för att växa. Omvänt 
kan kvinnor inom sektorer där fler kvinnor är verksamma som företagare utveckla 
sig vidare i de branscher där de har ett bredare stödjande nätverk (Elam m.fl., 2019).

2.13 STEREOTYPEN FÖR EN ENTREPRENÖR SAKTA PÅ VÄG 
ATT FÖRÄNDRAS

Sammanfattningsvis kan sägas att all entreprenöriell aktivitet är beroende av det 
specifika sammanhang inom vilket det sker. Denna kontext varierar beroende på 
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land, region och inkomstnivå och handlar om aktuella ramar för ekonomisk utveck-
ling, till exempel institutionella strukturer och kringgärdande miljöfaktorer.

Stereotypen för en entreprenör förändras, men det går långsamt. Till stor del för-
knippas entreprenören fortfarande med en man. Givet detta kanske kvinnor är min-
dre benägna att se möjligheter och tro på sina egna förmågor. I den internationella 
GEM-rapporten konstateras att det återstår betydande arbete för att uppmuntra 
och stödja kvinnors förmåga att bygga en ekonomisk trygghet. Tillgång till kapital 
är en kritisk resurs. För närvarande är antalet kvinnor (och män) som själva inves-
terar få och över tid har tillgång till vissa typer av formell finansiering varit mindre 
tillgänglig för kvinnor.

Även om kvinnors entreprenörskap generellt är lägre än mäns visar det sig att i 14 av 
59 länder har kvinnor oftare större företag och i 24 länder är kvinnor mer benägna 
att vara innovativa än män. Entreprenörskvinnor är också lika sannolika att vara 
internationaliserade som män. Effekten av denna innovation och internationalise-
ring resulterar i faktiska jobb och ekonomisk utveckling.

Att kvinnor är aktiva i branscher som tenderar att ha lägre inträdeshinder, lägre 
marginaler och högre grad av företagsnedläggningar medför dock begränsningar. 
Könsskillnaderna är, som nämnts, särskilt stora inom jordbruk, gruvdrift och 
informations- och kommunikationsteknik, där män – i en internationell utblick 
– dubbelt så ofta är entreprenörer. I 16 av 59 länder finns det inte några entrepre-
nöriella kvinnor alls inom jordbruk/gruvdrift eller IKT. Slutsatserna som dras i den 
internationella GEM-rapporten är att ta tag i stereotyper om vem och vad som 
”är” entreprenörskap. Här handlar det om att utvidga samhällssynen till en mer 
inkluderande vision (Elam m.fl., 2019).
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KAPITEL 3

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP 
I ETT SVENSKT PERSPEKTIV

3.1 KVINNORS ANDEL AV ENTREPRENÖRSKAPET ÖKAR SAKTA

Sverige tillhör gruppen höginkomstländer och uppvisar i stort sett samma entre-
prenöriella beteenden som jämförbara länder. Under många år har Sverige legat i 
topp vad gäller jämställdhet. Gapet mellan kvinnor och män är dock större inom 
den ekonomiska sfären än inom politiken. För närvarande finns vi på fjärde 
plats i Global Gender Gap Index 2020 efter Island, Norge och Finland enligt 
World Economic Forum.16 Sedan 2006 har detta index presenterat könsbaserade 
skillnader för fyra dimensioner: ekonomiskt deltagande, utbildning, hälsa och 
politiskt deltagande.

Hur ser då svenska kvinnors entreprenörskap ut? En del har redan avslöjats i de 
internationella jämförelserna i kapitel 2, men i detta kapitel tar vi det från början: 
Bland företagsfrämjare väcktes intresset för kvinnors företagande under 1980-talet. 
Tidigare hade enbart ekonomhistoriker uppmärksammat de företagsamma kvinnor-
na.17 En gräsrotsrörelse med företagarevent och föreningar för kvinnliga företagare 
växte fram, bland annat i form av ”Kvinnor Kan-mässor” 1984–2002 (Niskanen 
och Florin, 2010).

Under 1970- och 1980-talen ökade också antalet kvinnor på arbetsmarknaden. 
Detta hängde framförallt ihop med att antalet kvinnor i kommunal sektor fördubb-
lades. Under 1980- och 1990-talen arbetade ungefär lika många kvinnor i kom-
munal som i privat sektor. I dag är privat sektor störst bland kvinnor. Under hela 
tidsperioden har män främst arbetat i privat sektor. En minskning av anställda har 
skett inom statlig sektor. Det beror delvis på personalminskningar men också på 

16. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
17. I till exempel Anita du Rietz Kvinnors entreprenörskap under 400 år skriver hon 

att kvinnor tidigt klev in i entreprenörsrollen. Från 1750 och fram till 1820 utgjorde 
kvinnors företagande i Sverige cirka 60 procent av allt företagande, inkluderat deras roll 
i familjeföretagande. Med avveckling av skråväsendet 1846 minskade dock kvinnors 
engagemang i familjeföretagandet.
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att statliga verk bolagiserades under 1990-talet, anställda här räknas därefter in i 
privat sektor. Deltidsarbete är numera vanligast i åldersgruppen 20–24 år. Totalt 
sett arbetar knappt 25 procent av kvinnorna och tio procent av männen deltid i 
Sverige 2019. 1987 var motsvarande siffror knappt 45 för kvinnor mot fem procent 
för män (SCB, 2020b).

En omfattande studie, Kvinnor som företagare: kartläggning av Sveriges kvinnliga 
företagare år 1980, av Carin Holmquist och Elisabeth Sundin visade att andelen 
kvinnor bland företagare var 25 procent. Det var en förvånansvärt stor andel givet 
att kvinnors företagande då inte uppmärksammades särskilt mycket bland politiker, 
medier och allmänhet.18 Under efterföljande decennier har flera politiska initiativ 
riktats in på att främja kvinnors företagande, till exempel i form av affärsrådgi-
vare för kvinnor, speciella stöd, ambassadörsnätverk etcetera. Medvetenheten om 
kvinnors företagande är idag mycket god. Trots detta visar statistik från SCB att 
kvinnors andel av företagandet inte ökat nämnvärt sedan 1980 – från 25 procent till 
knappt 28 procent år 2020. 2019 var TEA i genomsnitt 8,3 procent: 10,6 procent 
för männen och 5,8 procent för kvinnorna.

3.2 FÖRETAGANDE KVINNOR YNGRE

I GEM:s undersökning 2017 är många av de etablerade företagarna (30 procent 
för båda könen) över 65 år. I åldrarna under 65 år skiljer sig mönstren, männen är 
oftare lite äldre – 35 procent är mellan 55–64 år medan kvinnorna är mer jämnt för-
delade med cirka 20 procent vardera i ålderskategorierna 35–44, 45–54 respektive 
55–64. Kvinnor som är företagare är oftare i yngre medelålder eller medelålder, det 
vill säga i barnafödande åldrar (Braunerhjelm m.fl., 2018).

3.3 KVINNORS FÖRETAGANDE I MAJORITET I HALLAND

Ser vi till skillnader mellan andelen kvinnor och män som är entreprenörer över 
landet särskiljer sig Halland som det enda län (2018) där kvinnor står för en större 
del av entreprenörskapet, knappt 55 procent. I samtliga övriga län är antalet man-
liga entreprenörer större än antalet kvinnliga entreprenörer. Mest skev är könsför-
delningen i Södermanland och Västernorrland där kvinnorna står för endast cirka 
20 procent av entreprenörskapet. Tätt därefter följer Västmanland, Västerbotten, 
Kalmar och Dalarna med drygt 25 procent vardera. Den jämnaste könsfördelningen 
har Skåne och Örebro med ungefär lika många kvinnor som män som är entrepre-
nörer (Palmberg och Thulin, 2019).

18. Avsnittet bygger på GEM 2018:s struktur i ett avsnitt författat av Carin Holmquist, 
professor emerita HHS.
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3.4 TYDLIGA KÖNSSKILLNADER I UTBILDNING OCH I 
BEFATTNINGAR

Redan i gymnasiet går det att se en skillnad mellan könen, 56 procent av kvinnorna 
väljer program som domineras av kvinnor och 44 procent av männen söker sig till 
program som domineras av män. De fyra program som har jämn könsfördelning (det 
vill säga 40–60 procent kvinnor och 40–60 procent män) är restaurang/livsmedel, 
handel/administration, naturvetenskap och ekonomi, se figur 3.1 (SCB, 2020b).

Figur 3.1 avgångna från gymnasieskolan efter program eller 
anknytning till program 2018/19. antal och könsfördelning (%)

Källa: Avgångna från gymnasieskolan, Skolverket.

Samma mönster återfinns för högskoleutbildningar och för arbetslivet där endast 
fyra av de 30 största yrkena uppvisar jämn könsfördelning. Dessa är kockar och 
kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare och kund-
tjänstpersonal (se figur 3.2).
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Figur 3.2 de 30 största yrkena 2018. antal och könsfördelning (%). 
ordnade efter antal personer i yrket

Källa: Yrkesregistret, SCB.

Det mest kvinnodominerade yrket bland de 30 största var, år 2018, förskollärare 
med 96 procent kvinnor. Det mest mansdominerade yrket var träarbetare, snickare 
med flera med 99 procent män (SCB, 2020b).

Att kvinnor är underrepresenterade i såväl yrken som utbildningar inom teknik, 
ingenjörsämnen och matematik (vanligtvis benämnda STEM efter Science, 
Technology, Engineering och Mathematics) har framhållits som en viktig faktor 
bakom lönegapet mellan könen (se till exempel Blau och Kahn, 2017; Kahn och 
Ginther, 2018).19 Noterbart är dock att insatser för jämställdhet i ett occupational 

19. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2020/02/48-1-led.pdf. Löneskillnaden 
mellan kvinnor och män fortsatte att minska år 2019 enligt Medlingsinstitutet. 
Kvinnornas lön var 90,1 procent av männens, det vill säga löneskillnaden var 9,9 
procent, vilket innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående 
år. Skillnaden har minskat varje år sedan 2007. https://www.mi.se/lon-loneutveckling/
loneskillnad-mellan-kvinnor-och-man
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choice-ramverk kan vara negativt förknippat med kvinnors (egen)företagande i jäm-
förelse med mäns. Det vill säga jämställdhetspolitiska insatser på arbetsmarknaden 
kan orsaka att kvinnor föredrar anställning framför egenföretagande. Samtidigt 
förutsätts att än större jämställdhet mellan könen förbättrar förutsättningarna för 
företag av god kvalitet som baseras på bredare möjligheter (OECD/Europeiska 
unionen, 2017).20 

I ledande befattningar finns fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor 
även om andelen kvinnor som chefer ganska väl följer andelen kvinnor som anställ-
da. Kvinnor är till exempel oftare chefer inom kommunal verksamhet, 70 procent, 
än män. Däremot är det tvärtom i privat sektor, där är 67 procent av cheferna män. 
I regeringskansli, på myndigheter och i statliga bolag är chefskapet mer jämställt. 
Som exempel på att kvinnor förändrat sin ställning inom den offentliga sektorn kan 
nämnas att andelen kvinnor som är rektorer vid statliga universitet och högskolor 
fördubblats från 20 procent 2003 till 42 procent 2019. Som motsats är andelen kvin-
nor som verkställande direktör (vd) och styrelseordförande i börsnoterade företag 
låg, tio procent för båda kategorierna år 2018. Jämställdheten har alltså nått längre 
inom politik och offentlig sektor än inom den privata sektorn (SCB, 2020b). Enligt 
SCB var dock drygt en tredjedel (35 procent) av styrelsemedlemmarna i aktiebolag 
år 2018 kvinnor.

Knappt 34 procent av kvinnorna i företag med en sysselsatt är operativa företags-
ledare, 66 procent är män (SCB, 2017).21 Med fler än en sysselsatt sjunker andelen 
operativa företagsledare till 21 procent. Undersöks företag som omsätter minst en 
halv miljon kronor blir bilden än mindre jämställd. Då är det knappt vart femte 
företag som drivs av en kvinna (Företagarna, 2019).22 

3.5 KVINNODOMINANS I BRANSCHER MED LÅGA 
MARGINALER

Utbildningsvalet styr till stor del vilket område en individ väljer att jobba eller starta 
företag inom. I Sverige är tjänsteföretag dominerande, flertalet egna företagare är 
verksamma inom personliga och kulturella tjänster eller finansiell verksamhet och 
företagstjänster (se tabell 3.1) (SCB, 2020b). Kvinnor är oftare än män engage-
rade i egenföretagande inom vård och omsorg, personliga och kulturella tjänster, 
offentlig förvaltning och utbildning medan män oftare driver egenföretagande inom 

20. OECD/Europeiska unionens policy brief hänvisar till forskning av Klyver m.fl., 2013, 
och Nielsen m.fl., 2010 och Thébaud, 2010.

21. https://www.scb.se/contentassets/bd3230500a034c8592bb837cfa7c90e2/8_
entreprenorskap_och_foretagande_publ_191217_korr_200424.xlsx

22. Företagarna https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2019/kvinnliga-
foretagsledare-i-svenska-aktiebolag
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byggverksamhet, transport, jordbruk, skogsbruk och fiske, information och kom-
munikation samt tillverkning och utvinning/energi och miljö. Fördelningen över 
branscher känns igen från det internationella kapitlet.

Som tidigare nämnts är kvinnor verksamma inom branscher som oftare är konsu-
mentnära, platsbetingade, arbetsintensiva med låga marginaler och drivs ofta av 
företagare som har sociala och professionella målsättningar förutom målet att nå 
ekonomisk balans eller vinst (Braunerhjelm m.fl., 2018).

Tabell 3.1 egna företagare 20-64 år efter näringsgren 2018, antal i 
1000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatisktik (RAMS), SCB.

Företagandet kan också mätas genom att titta på möjlig lönsamhet inom bran-
scher vilket kan utrönas genom förädlingsvärdet per anställd. I tabell 3.2 listas 
de branscher som har högst förädlingsvärde per anställd samt några av de bran-
scher där kvinnor vanligen är verksamma som företagare. Det framgår tydligt 
att typiskt kvinnodominerade branscher hamnar långt ner i tabellen, medan 
exportberoende företag återfinns i toppen med klart högre förädlingsvärden 
(Braunerhjelm m.fl., 2018).

Näringsgren Kvinnor Män Könsfördelning

Antal Procent Antal Procent Kvinnor Män

Vård och omsorg 4 6 1 1 79 21

Personliga och kulturella tjänster 23 33 11 10 68 32

Offentlig förvaltning m.m. 0 0 0 0 65 44

Utbildning 2 3 2 2 58 42

Finansiell verksamhet, företagstjänster 15 21 16 14 48 52

Handel 6 8 11 10 33 67

Hotell och restaurang 3 4 6 6 31 69

Tillverkning och utvinning, energi och miljö 2 3 5 5 28 72

Information och kommunikation 1 2 6 5 20 80

Jordbruk, skogsbruk och fi ske 5 7 20 19 20 80

Transport 0 0 7 6 5 95

Byggverksamhet 1 1 21 20 4 96

Uppgift saknas 6 9 3 3 67 33

Totalt 69 100 109 100 39 61

Därav:

Med anställda 5 7 14 13 26 74

Utan anställda 64 93 95 87 40 60

Totalt 69 100 109 100 39 61
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Tabell 3.2 delbranscher med högst förädlingsvärde per anställd samt 
några typiska kvinnobranscher

Källa: Entreprenörskap i Sverige, 2020.

Effekterna av utbildningsval med följd i vilka branscher kvinnor respektive män 
oftast är verksamma ger vidare effekter. Till exempel mäter Patent- och registre-
ringsverket, PRV, hur det står till med jämställdheten i innovationslandet Sverige. 
Statistiken visar att en kvinna deltar i endast 16 procent av alla svenska ansökningar 
för patent och design.23 Ansökningar med åtminstone en kvinnlig innovatör kommer 
oftast från Essity eller SCA hygiene products och mer sällan från Volvo eller Scania.

3.6 KVINNOR STARTAR SOLO OCH HAR FÄRRE 
ANSTÄLLDA

Det finns många sätt att mäta företagande, företagens storlek i antal anställda är 
ett. I genomsnitt hade män 2017 knappt fem anställda i sina företag, medan mot-
svarande för kvinnor var två anställda enligt den nationella GEM-rapporten. Bland 
de som var etablerade företagare, över 42 månader, skiljde sig kvinnor och män åt i 
hur många anställda de förväntade sig ha om fem år. Här svarade män nio personer 
medan kvinnor endast uppgav två. Bland uppstartsföretag var det sex procent av 
kvinnorna 2017 som betalat ut löner och 16 procent av männen (Braunerhjelm m.fl., 
2018). Det var också fler män som personligen hade satsat pengar i andras företag, 
7,4 procent jämfört med 3,6 procent för kvinnor (Braunerhjelm m.fl., 2019).

Kvinnor har högre andelar av företag utan anställda. Av de kvinnor som var före-
tagare 2015 hade nästan 70 procent ingen anställd i sitt företag. Bland männen var 

23. https://via.tt.se/pressmeddelande/prv-lanserar-kvinnovationsbarometer-infor-
internationella-kvinnodagen?publisherId=45876&releaseId=3271645

Förädlingsvärde (mnkr/anställd)

Serviceföretag till utvinning 6,3

Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 3,5

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffi nerade petroleumprodukter 3,4

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 3,0

El-, gas- och värmeverk 3,7

Metallmalmsgruvor 2,3

Spel- och vadhållningsföretag 2,2

Enheter för hälso- och sjukvård 0,8

Vårdhem och bostäder med omsorg 0,5

Utbildningsväsendet 0,5

Restaurange, catering, barer och pubar 0,4

Totalt 0,9



34 k v i n nor s e n t r e p r e nör sk a p – h u r jä m s tä l lt ä r f ör e tag a n de t?

k a p i t e l 3  k v i n nor s e n t r e p r e nör sk a p i e t t s v e nsk t p e r sp e k t i v

motsvarande andel 56 procent. Män arbetade oftare som företagare i ett aktiebo-
lag medan kvinnor, enligt SCB, oftare drev företag som enskild firma. Dessutom 
hade var fjärde kvinna en anställning vid sidan av sin huvudsysselsättning som 
företagare. Bland företagande män hade knappt en femtedel en anställning som 
bisyssla.24 

Tillväxtverkets data från 2020 visar dock att kvinnor vill expandera sina småföre-
tag, 71,8 procent mot 68,0 procent för män.25 Här avses tillväxtvilja att växa både 
genom att anställa eller att öka omsättningen. Enligt GEM-resultat från 2019 
är tillväxtviljan relativt blygsam, fem procent, men då gäller ett förhållandevis 
expansivt sysselsättningsmål, det handlar om företag som vill anställa minst 20 
personer fram till 2023. En bottennotering för Sverige nåddes 2017 då endast 
Grekland, Spanien och Italien uppgav lägre ambitioner i att expandera sysselsätt-
ningen (Braunerhjelm m.fl., 2020).

Attityder och förebilder är viktiga för företagande. Totalt sett är det fler män än 
kvinnor som känner en företagare (39 respektive 31 procent). Etablerade entrepre-
nörer känner betydligt oftare andra företagare: 58 procent av kvinnorna och 54 
procent av männen. Bland de som har företag yngre än 42 månader är det 78 pro-
cent av männen och 85 procent av kvinnorna som känner företagare (Braunerhjelm 
m.fl., 2019).

När flera bakgrundsfaktorer vägs ihop med hjälp av en regressionsanalys visar det 
sig att vissa faktorer är mer betydelsefulla än andra. Något som tydligt samvarierar 
positivt med tidigt entreprenörskap (TEA) är dels att känna någon som är företa-
gare, dels att uppleva sig ha tillräcklig kunskap att starta företag. Rädsla för ett 
misslyckande, ålder och kön (kvinna) uppvisar däremot en negativ samvariation 
med TEA (Braunerhjelm m.fl., 2019).

3.7 KVINNOR HAR ANDRA MOTIV ATT STARTA OCH 
LÄGGA NED FÖRETAG

Motivet till valet att bli företagare skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Bland 
män som startar företag anger 48 procent en upplevd affärsmöjlighet medan mot-
svarande andel bland kvinnor är 36 procent. Kvinnor uppger i betydligt högre grad 
en önskan om att byta arbete (”har jobb men söker bättre möjlighet”), alternativet 
anges av 30 procent av kvinnorna men bara av 12 procent av männen. Andra skäl 
bland kvinnor som startar företag är oberoendet som ett eget företagande medför 
samt ökad inkomst.

24. https://scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Farre-kvinnor-an-man-driver-foretag
25. https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/tillvaxtvilja.html
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Bland mer etablerade företagare, de som drivit sitt företag i mer än 42 månader, finns 
mindre skillnader – här anges upplevd affärsmöjlighet vara det vanligaste motivet 
hos båda könen (46 procent av männen och 41 procent av kvinnorna) (Braunerhjelm 
m.fl., 2018). Drivkrafterna till företagande är således  vitt skilda. I en studie av 
Bjuggren och Henrekson visas att svenska kvinnor som är gifta med en partner 
med hög inkomst, i genomsnitt är högre utbildade och mer benägna att bedriva 
egenföretagande än de som är gifta med en partner mitt i inkomstfördelningen. 
Tolkningen är att de väljer att avstå en karriär till förmån för ett mer familjevänligt 
arbetsschema som egenföretagare. Detta samtidigt som de undviker ett eventuellt 
socialt stigma förknippat med att vara hemmafru.

I 2018 års GEM-rapport är dålig lönsamhet den vanligaste orsaken till att män 
avslutar sitt företagande. För kvinnor däremot, utgör planerad exit den vanligaste 
orsaken medan dålig lönsamhet kommer först på tredje plats. För kvinnor är avslut 
på grund av familjeskäl den näst vanligaste anledningen att upphöra med sitt före-
tagande medan det näst vanligaste skälet för män är ett nytt jobb eller en annan 
företagsidé (Braunerhjelm m.fl., 2018). I 2019 års rapport är det fler kvinnor som 
anger dålig lönsamhet som orsak (18 procent) till exit. Män anger då oftare pension 
som orsak. Det innebär att kvinnorna som avbrutit sitt företagande är yngre, 26 
procent av dem är i åldrarna 35–44 år. Rädslan att misslyckas kan finnas som en av 
förklaringarna till exit – denna rädsla kan medföra att företaget läggs ned, till och 
med innan en risk för konkurs uppstår (Braunerhjelm m.fl., 2019).

3.8 KVINNOR MER SÄLLAN GIGGARE

Det finns också tydliga könsskillnader i fråga om deltagande i gig- och delningseko-
nomin, det vill säga verksamheter som sker via digitala plattformar. Den senaste 
GEM-undersökningen rapporterar att det var cirka 15 procent män som 2019 hade 
erfarenheter av detta område medan motsvarande andel för kvinnor var 4,3 procent 
(Braunerhjelm m.fl., 2020). Det är alltså tre gånger vanligare bland män att delta i 
gig- och delningsekonomin än bland kvinnor. Skillnaderna kvarstår också i de olika 
kategorierna, där män representeras mer än dubbelt så ofta i enbart gigekonomin 
(män 6,5 procent, kvinnor 2,9 procent), mer än fyra gånger oftare i delningsekono-
min (män 1,9 procent, kvinnor 0,4 procent). Det är mer än sex gånger så vanligt att 
män är aktiva inom både gig- och delningsekonomin än att kvinnor är det (män 6,8 
procent, kvinnor 1,0 procent) (Braunerhjelm m.fl., 2020).

3.9 KVINNOR OFTARE VERKSAMMA INOM 
CIVILSAMHÄLLET

Kvinnor är mer aktiva i det civila samhället än män. Det handlar om att de oftare 
är verksamma på arenor, skilda från staten, marknaden och det enskilda hushållet, 
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där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. 
Allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera ingår 
i definitionen (SCB, 2020a). 2018 fanns det enligt SCB 100 279 ekonomiskt aktiva 
organisationer inom det civila samhället. Den totala produktionen var samma 
år 266,7 miljarder SEK eller tre procent av Sveriges totala produktion. Av dessa 
utgjorde betalningar från offentlig förvaltning 39,7 miljarder SEK. Förädlingsvärdet 
i det civila samhället uppgick till 154,6 miljarder SEK 2018 och det civila samhällets 
bidrag till Sveriges BNP var 3,2 procent.

I det civila samhället redovisas även dotterbolagen till de icke-vinstdrivande organi-
sationerna. De bidrog med ett förädlingsvärde på 31,3 miljarder SEK 2018, jämfört 
med 29,6 miljarder 2017. Det finns i Sverige ingen särskild lagstiftning som reglerar 
socialt företagande, dessa företag kan drivas i vilken associationsform som helst. En 
möjlig ägarstruktur är dock att en ideell förening äger ett aktiebolag (SKR, 2020). 
Föreningen styr då över målen och bolaget arbetar affärsmässigt för att leverera den 
sociala nytta som föreningen beställt. En verksamhet kan också bedrivas som SvB 
(aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning), det vill säga aktiebolag som 
i princip inte kan dela ut någon vinst till aktieägarna (Region Örebro län, 2018).

Inom det civila samhället förvärvsarbetade 191 891 personer år 2018. Av dessa var 
kvinnorna flest och utgjorde 59,7 procent. Av de totalt 2 336 utförare av kommun- 
och landstingsköpta tjänster i det civila samhället och inom dessa organisationer 
arbetade 69 231 personer. Andelen kvinnor uppgick här till 73,6 procent. Det finns 
ingen tillgänglig statistik vad gäller kvinnors andel av sociala entreprenörer, men 
givet fördelningen för civilsamhälle och hur det ser ut inom idéburen välfärd där 
exempelvis 76 procent av Famna-medlemmarnas anställda är kvinnor liksom 49 
procent av styrelseledamöterna (Famna, 2020), är det sannolikt att såväl förvärvsar-
betande som socialt företagande kvinnor gynnas av en ökad kommunal och regional 
upphandling med sociala hänsyn (Tillväxtverket, 2018).

3.10 KVINNOR ÄGER MINDRE

Det finns även skillnader i andra faktorer – till exempel ägande. Mer än 60 procent 
av kvinnorna som planerar att starta företag kommer att vara enda ägare/ledare 
jämfört med knappt 50 procent av männen. Dock ser det lite annorlunda ut för de 
existerande företagen – där är det 50 procent av kvinnorna som är enda ägare/ledare 
medan motsvarande för männen är 65 procent (Braunerhjelm m.fl., 2018).

I en genomgång av ägandet i Sverige framgår att svenska kvinnor i princip äger hälften 
av vad män äger om man ser till ägande av företag, skog, mark, fastigheter, aktier etce-
tera. Skog får högst resultat, 38 procent ägs av kvinnor, men för mark gäller 15 procent, 
fastigheter 14 procent och aktieägandet endast fyra procent (Ownershift, 2019).
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3.11 KVINNOR FÅR ENDAST EN BRÅKDEL AV RISKKAPITALET

För att kunna skala upp en verksamhet behövs ofta externt kapital. Data från SCB 
visar dock att kvinnor något oftare än män uppger att de inte har behov av lån: 73,3 
jämfört med 67,2 procent.26 

Di Digital granskar årligen hur riskkapitalinvesteringar fördelas i Sverige. Det kon-
stateras att 2019 var ett rekordår för investeringar i den svenska techsektorn med 
27,2 miljarder SEK. Fler bolag med kvinnliga grundare drog hem investeringar, 
dock erhölls fortfarande bara en procent av det investerade kapitalet, 0,32 miljarder 
SEK. Sex procent, 1,65 miljarder SEK, gick till mixade team och 93 procent, 25,25 
miljarder SEK gick till bolag grundade av män.27 

Givet kvinnors överrepresentation av företag i branscher med låga förädlingsvärden 
är det en logisk följd att kvinnor också får en lägre kapitalintensitet. I studier upp-
märksammas dock att bakgrund och kön inte är en oviktig faktor när affärsidéer 
och verksamheter bedöms.28 Under senare tid har privata investerare, ofta tidigare 
entreprenörer, startat initiativ för att backa entreprenörer med goda affärsidéer 
oavsett kön eller skillnader i bakgrund, exempelvis Backing Minds, Rethink Impact 
eller Shift.29 Även hos statliga riskkapitalbolag finns indikationer på att mäns och 
kvinnors företag bedöms olika i det svenska främjandesystemet (Riksrevisionen, 
2019).30 Relevant i sammanhanget är att exempelvis bedöma potentiell försäljnings-
volym, investeringsvilja och tillväxtvilja.

I en rapport från Unconventional Ventures, ett Köpenhamnsgrundat riskkapitalbo-
lag, visas att kvinnliga företagare under de senaste fyra åren endast erhållit 2,2 pro-
cent av de totalt 9,1 miljarder euro som investerats i nordiska startups.31 När företag 
leds av såväl kvinnor som män ökar siffran till totalt elva procent. Resterande medel 

26. SCB, https://www.scb.se/contentassets/bd3230500a034c8592bb837cfa7c90e2/8_
entreprenorskap_och_foretagande_publ_191217_korr_200424.xlsx

27. https://digital.di.se/artikel/morka-siffran-sa-lite-riskkapital-gar-till-kvinnliga-grundare
28. https://digital.di.se/artikel/ny-studie-riskkapitalets-felaktiga-stereotyper-missgynnar-

kvinnor?loggedin=true . Liknande resonemang framkommer även i stiftelsen Allbrights 
rapport ”Tech lever grabbmyten” (2020).

29. http://www.backingminds.com/, https://www.bcg.com/publications/2018/why-women-
owned-startups-are-better-bet, https://www.breakit.se/artikel/27764/alla-har-chansen-
pitcha-din-startup-for-sveriges-vassaste-investerare-miljoner-i-potten-for-ratt-ide

30. Även i exempelvis Tillväxtanalys rapport Med varm eller kall hand? – Bemötandet 
av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet, PM 2015:18, visas att det 
finns skillnader när fiktiva frågor ställs inom ramen för offentligt finansierad 
företagsrådgivning.

31. Bakom rapporten står Unconventional Ventures, som är ett Köpenhamnsbaserat 
riskkapitalbolag. Den backas också av UBS, NVCA, Tillväxtverket, Startup Sweden, 
Almi Invest, Canopy-Lab och Nordic Innovation.
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satsas på manliga företagare.32 Kvinnliga grundare måste även, i genomsnitt, lägga 
en månad extra för att ro hem varje kapitalrunda. När de väl säkrar en runda får 
de mindre kapital än männen. Detta trots att kvinnors bolag omsätter 45 procent 
mer jämfört med de manligt grundade bolagen, enligt rapporten.33 Författarna 
ger den nordiska självbilden om att vara framstående inom jämställdhet en törn, 
åtminstone när det gäller investeringar i startups. I rapporten framkommer också 
att när VC-teamen är mer diversifierade leder det till investeringar i team med mer 
varierad bakgrund. Även en rapport från Boston Consulting Group (BCG) framhä-
ver att startups ägda och drivna av kvinnor är en bättre satsning och lyfter vikten av 
fler kvinnor på investerarsidan för att bredda linsen för potentiella investeringar.34 
När BCG analyserade 1 700 företag i åtta länder: USA, Frankrike, Tyskland, Kina, 
Brasilien, Indien, Schweiz och Österrike, framkom att de mest diversifierade före-
tagen var de mest innovativa. Intäkter relaterade till innovation kan öka med 2,5 
procent kopplat till kön och totalt 12,9 procent genom att också berika ledningens 
mångfald, ha medarbetare med olika nationellt ursprung, varierad branschbak-
grund samt chefer med olika karriärvägar (Lorenzo och Reeves, 2018).

Bristen på finansiering innebär att konkurrensen är mindre och att företag grundade 
av kvinnor har potential att i genomsnitt prestera bättre än de med manliga grun-
dare. Med fler kvinnor på ledande positioner, till exempel som partner, i VC-bolagen 
förväntas ett skifte kunna påskyndas.35 Tyvärr visas dock tecken på att utvecklingen 
går i motsatt riktning givet coronapandemin. I Techcrunch, som bevakar den ameri-
kanska riskkapitalbranschen, noteras att kapital riktat till kvinnliga grundare fallit 
till 2017 års nivå.36 Kvinnors företag löper fortsatt en större risk att underprestera 
givet att möjligheterna att växla upp är betydligt mindre. En stor potential i närings-
livet riskerar därmed gå till spillo.

32. https://my.visme.co/view/01070kx3-unconventional-ventures-nordic-startup-
funding-2020

33. https://digital.di.se/artikel/tillvaxtverket-i-ny-rapport-bolag-grundade-av-kvinnor-tjanar-
mer

34. https://www.bcg.com/publications/2018/why-women-owned-startups-are-better-bet
35. https://techcrunch.com/2016/04/19/the-first-comprehensive-study-on-women-in-venture-

capital/?guccounter=1
36. https://techcrunch.com/2020/10/09/funding-for-female-founders-falls-to-2017-levels-as-

pandemic-shakes-up-the-vc-market
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KAPITEL 4

LYCKLIGA ENTREPRENÖRER   
– JÄTTELYCKLIGA KVINNLIGA 
ENTREPRENÖRER

Entreprenörskap är viktigt inte bara för innovationer och ekonomisk tillväxt utan 
även för den personliga friheten och välbefinnandet. Förmågan att själv bestämma 
över sin vardag, som kommer med entreprenörskap, ger en känsla av kontroll. 
Samtidigt utsätter sig entreprenören för stress relaterat till osäkerhet och en många 
gånger ökad arbetsbelastning. Det här kapitlet studerar hur entreprenörer respek-
tive löneanställda upplever sitt personliga välbefinnande. Det bygger på intervjuer 
genomförda 2013 med över 100 000 individer fördelade över hela världen inom det 
så kallade GEM-projektet. Analysen tittar också på hur det subjektiva välbefin-
nandet varierar mellan kvinnor och män samt mellan olika länder.

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Stycke 4.1 inleder med en kort beskrivning 
av den statistik analysen i kapitlet baseras på och hur måttet på subjektivt välbefin-
nande är konstruerat. Därefter, i stycke 4.2, visas tabeller och figurer över hur det 
subjektiva välbefinnandet, uppdelat på kvinnor och män, fördelas mellan länder 
och mellan olika typer av sysselsättning. Den bivariata presentationen i stycke 4.2 
kompletteras med en multivariat regressionsanalys i stycke 4.3 och kapitlet avslutas 
med en sammanfattning och slutsatser i stycke 4.4.

4.1 DATA OCH SUBJEKTIVT VÄLBEFINNANDE

Statistiken som redovisas i stycket baseras på individdata från den GEM-
undersökning som genomfördes 2013. Varje år inkluderar GEM-undersökningen 
ett specialtema och 2013 var temat personligt, subjektivt välbefinnande. Datasetet 
bygger på intervjuer med närmare 245 000 respondenter från 70 länder, representa-
tivt för cirka 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens BNP. Vi 
har trimmat datasetet något för att kunna göra en renare analys. För det första har 
vi uteslutit personer som inte arbetar, det vill säga de som är pensionärer, studenter 
etcetera. För det andra fokuserar vi på individer mellan 18 och 64 år eftersom dessa 
individer sannolikt är beroende av den inkomst de tjänar i yrkeslivet till skillnad 
från de yngre eller äldre som har andra sätt att försörja sig på. För det tredje uteslu-
ter vi företagare som varken angett en affärsmöjlighet eller ett upplevt tvång som 
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motiv för sitt företagande – en ganska liten grupp av företagare som endast utgör 
0,4 procent av datasetet. Slutligen inkluderar vi bara personer med en komplett 
uppsättning bakgrundsvariabler såsom kön, ålder etcetera för att undvika att den 
redovisade statistiken påverkas av ett förändrat antal observationer mellan de olika 
måtten. Efter dessa trimningar omfattar det slutliga datasetet 111 589 observationer 
fördelade på 70 länder.

Utöver GEM:s standardfrågor fick respondenterna år 2013 också ta ställning till 
fem påståenden relaterade till personligt välbefinnande:

1. På nästan alla sätt är mitt liv nära det ideala.
2. De flesta saker som rör mitt liv (mina livsvillkor) är utmärkta.
3. Jag är nöjd med mitt liv.
4. Fram till idag har jag uppnått det jag tycker är viktigt i livet.
5. Om jag skulle leva om mitt liv, skulle jag knappt ändra på någonting.

Dessa fem påståenden fångar upp olika dimensioner av subjektivt välbefinnande, 
men, som framgår av tabell 4.1, uppvisar variablerna en ganska stark, positiv sam-
variation. Svaren på de fem påståendena sammanfattas därför med hjälp av faktor-
analys till ett övergripande mått på subjektivt välbefinnande (SVB). På individnivå 
varierar SVB mellan –2,7 och 1,7, där ett högre värde indikerar en högre grad av 
subjektivt välbefinnande.

Tabell 4.1 Samvariation mellan olika dimensioner av subjektivt 
välbefinnande

Anm.: SVB baseras på svaren på påståendena i rad 2 till 6 och är det övergripande måttet på subjek-
tivt välbefinnande. Rad 2 till 6 mäts med en femgradig skala där 1 motsvarar ”Instämmer inte alls” 
till 5, ”Instämmer helt och hållet”. Graden av samvariation mäts med den så kallade korrelations-
koefficienten, som antar värden mellan –1 för perfekt negativ samvariation och 1 för perfekt positiv 
samvariation.

1 2 3 4 5 6

1. Subjektivt välbefi nnande (SVB) 1,00

2. På nästan alla sätt är mitt liv nära det 
ideala.

0,77 1,00

3. De fl esta saker som rör mitt liv (mina 
livsvillkor) är utmärkta.

0,82 0,59 1,00

4. Jag är nöjd med mitt liv. 0,81 0,51 0,60 1,00

5. Fram till idag har jag uppnått det jag 
tycker är viktigt i livet.

0,75 0,44 0,49 0,52 1,00

6. Om jag skulle leva om mitt liv, skulle 
jag inte ändra någonting.

0,63 0,35 0,37 0,39 0,41 1,00
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Som framgår av tabellen är det sammanfattande måttet på subjektivt välbefinnande 
mycket starkt korrelerad med samtliga fem ingående komponenter och kan därmed 
anses vara en god övergripande indikator på det individuella välbefinnandet.

Utöver SVB är entreprenörskapsvariabeln central i framställningen. GEM definie-
rar en entreprenör som en person som äger och leder ett företag som inte är äldre 
än 42 månader. De som svarar jakande på frågan får också ange motivet bakom 
företagsstarten. Här skiljer GEM på företag startade på grund av avsaknad av 
andra försörjningsmöjligheter (nödvändighetsmotiverat företagande) och företag 
startade som en reaktion på en upplevd affärsmöjlighet (möjlighetsmotiverat 
företagande). Tillsammans med bakgrundsvariablerna ger detta oss möjlighet att 
bland annat studera hur SVB fördelas, dels på företagande vs. lönearbete, dels på 
möjlighets- vs. nödvändighetsmotiverat företagande, samt hur dessa skiljer sig åt 
mellan kvinnor och män. Datamaterialets geografiska täckning gör att vi även 
kan se hur sambandet mellan SVB och entreprenörskap fördelas mellan länder 
och världsdelar.

Det är viktigt att påpeka att jämförelsen mellan entreprenörers och löneanställdas 
välbefinnande i kapitlet inte gör anspråk på att vara kausal, det vill säga vi kan inte 
säga hur välbefinnandet förändras som en konsekvens av att gå från den ena typen 
av sysselsättning till den andra. För att kunna göra den typen av tolkning krävs att 
vi kan följa individer över tid och mellan olika sysselsättningar, något vi alltså inte 
kan göra då vi enbart har tillgång till data från en tidpunkt. Vad vi däremot kan 
säga något om är hur det subjektiva välbefinnandet i genomsnitt skiljer sig åt mellan 
kvinnor och män samt mellan anställda och entreprenörer.

4.2 LYCKA, KÖN OCH ENTREPRENÖRSKAP – EN BIVARIAT 
ANALYS

Redovisningen inleds med att visa hur genomsnittligt SVB fördelas på kön och olika 
världsdelar i figur 4.1. En slående observation är att differensen är betydligt större 
mellan världsdelarna än mellan kvinnor och män inom en given världsdel. Var 
någonstans i världen man bor förefaller med andra ord spela en förhållandevis stor 
roll för hur man upplever sitt subjektiva välbefinnande.

Baserat på Världsbankens definition delade GEM 2013 in världens länder i tre 
kategorier – innovationsdrivna, effektivitetsdrivna och faktordrivna, där den 
förstnämnda i huvudsak inkluderar avancerade industriländer och ligger i fokus 
för resten av stycket. I figur 4.2 visas genomsnittligt subjektivt välbefinnande för 
befolkningen i de innovationsdrivna länderna fördelat på kön. Den blå 45-gradiga 
linjen visar kombinationer där kvinnors och mäns SVB är lika stora.
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Figur 4.1 Subjektivt välbefinnande fördelat på världsdelar och kön

Figur 4.2 Subjektivt välbefinnande fördelat på innovationsdrivna 
länder och kön

Generellt sett är SVB högst bland befolkningen i Norge, Schweiz och Puerto Rico 
och lägst i Grekland och de asiatiska länderna. Att Grekland hamnar på en bot-
tenplats är inte så konstigt med tanke på den djupa skuldkris landet befann sig i 
och de fem åtstramningspaket som infördes mellan 2010 och 2012, det vill säga 
strax före GEM-undersökningens mätperiod 2013. Sverige placerar sig tillsammans 
med Finland, Beneluxländerna och de anglosaxiska länderna strax under toppen. 
Intressant att notera är hur det stora flertalet av länder (70 procent!) återfinns under 
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den diagonala linjen. Statistiken visar med andra ord att kvinnor generellt sett ten-
derar att ha ett högre SVB än män i över två tredjedelar av de innovationsdrivna 
länderna. Några länder är mer jämlika när det gäller hur kvinnor och män värderar 
sitt SVB och placerar sig på, eller i nära anslutning till, den diagonala linjen. Dit hör 
Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal och Storbritannien.

Skillnaden i SVB framträder än mer tydligt i figur 4.3, som visar differensen mellan 
SVB för kvinnor respektive män. Ett positivt värde indikerar således att kvinnor har 
ett högre SVB än män och ett negativt värde det omvända förhållandet. Tre länder 
sticker ut i toppen – Japan, Norge och Israel som samtliga har ett betydligt högre 
SVB för kvinnor relativt männen. Även Sverige placerar sig högt med ett markerat 
högre SVB för kvinnor än män. I andra änden hittar vi Italien, Puerto Rico, Spanien, 
Belgien och Luxemburg, som samtliga har ett högre SVB för män relativt kvinnor. 
I mitten av skalan, det vill säga nära värdet noll, hittar vi samma fem länder som i 
figur 4.2 – Grekland, Irland, Portugal, Nederländerna och Storbritannien – där SVB 
är i stort sett lika för kvinnor och män.

Figur 4.3 Differens mellan kvinnors och mäns subjektiva välbefinnande

Härnäst ser vi till hur sysselsättningsstatus – entreprenörskap vs. löneanställning 
– samvarierar med genomsnittligt SVB inom de innovationsdrivna länderna i figur 
4.4. Skillnaden i SVB mellan kvinnliga entreprenörer och kvinnliga anställda mäts 
utmed den horisontella axeln och motsvarande differens för män utmed den verti-
kala axeln. I figuren kan vi identifiera fyra paneler, som visar fyra olika kategorier 
av utfall. Panel a) visar länder där skillnaden i SVB mellan manliga entreprenörer 
och manliga anställda är positiv, medan motsvarande differens för kvinnor är nega-
tiv; panel b) visar länder där differensen är positiv för såväl kvinnor som män; panel 
c) visar länder där differensen är negativ för både kvinnor och män och, slutligen, 
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panel d) visar länder där kvinnliga entreprenörer upplever ett högre SVB än kvinn-
liga anställda, medan motsvarande differens för män är negativ.

Figur 4.4 Subjektivt välbefinnande fördelat på sysselsättning och kön

Anm.: Läsexempel: Sverige befinner sig i panel d. Det betyder att kvinnliga entreprenörer upplever 
ett högre välbefinnande än kvinnliga anställda samtidigt som manliga entreprenörer upplever ett 
lägre subjektivt välbefinnande än manliga anställda i landet.

Det är relativt få länder som placerar sig i panel a) respektive panel c). Flest 
länder hittar vi i panel b) och d). Bilden som tonar fram kan lite hårdraget 
sammanfattas som att kvinnliga entreprenörer tenderar att i genomsnitt ha ett 
högre SVB än kvinnliga anställda samtidigt som manliga entreprenörer anser 
sig ha ett lägre SVB än manliga anställda. En intressant notering är dels att 
samtliga paneler innehåller länder från flera olika världsdelar dels att de tre 
nordiska länderna placerar sig i tre olika paneler. Det förefaller med andra ord 
som att landets geografiska placering spelar mindre roll för skillnader i SVB mel-
lan kön och typ av sysselsättning än faktorer inom respektive land för gruppen 
av innovationsdrivna länder.

Viktigt att notera är att materialet som redovisas i figur 4.4 inte skiljer på motivet 
bakom entreprenörernas företagsstart. Det är möjligt att bilden blir en annan om 
vi istället fokuserar analysen på företag startade som en rektion på en upplevd 
affärsmöjlighet, men tyvärr medger inte databasen den typen av disaggregering 
eftersom antalet observationer då blir för lågt och därmed osäkerheten i måtten 
för hög. Däremot kan vi titta på hur SVB för möjlighetsmotiverade entreprenörer i 
genomsnitt skiljer sig från SVB för nödvändighetsmotiverade entreprenörer, det vill 
säga utan att också fördela på kvinnor och män (figur 4.5). Det framkommer då 
ganska tydligt att entreprenörer som startar sina företag motiverade av en upplevd 
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affärsmöjlighet för nästan samtliga innovationsdrivna länder (92 procent) har ett 
högre SVB än de entreprenörer som startar företag på grund av att de saknar andra 
möjligheter att försörja sig. Skillnaden är störst för Italien, Frankrike och Sverige. 
Sverige tillhör med andra ord de länder där differensen är som störst medan de två 
övriga nordiska länderna vi har tillgång till data för – Norge och Finland – tillhör 
de länder där differensen är som minst.

Figur 4.5 Subjektivt välbefinnande, differens mellan möjlighets- och 
nödvändighetsmotiverade entreprenörer

Avslutningsvis flyttas fokus till Sverige och tabell 4.2, som visar genomsnittligt 
SVB fördelat dels på entreprenörer och anställda dels på kvinnor respektive män. 
Läser vi till att börja med tabellen kolumnvis framgår att det för kvinnliga entre-
prenörer finns en tydlig positiv skillnad i SVB gentemot kvinnliga anställda, 
medan förhållandet för män är det omvända. Manliga entreprenörer har med 
andra ord lägre SVB än manliga anställda. Det kan förstås finnas flera skäl till 
att vi noterar detta mönster. För det första bortser tabellen från motivet bakom 
företagsstarten, det vill säga vi vet inte om företaget startades som en reaktion 
på en upplevd affärsmöjlighet eller om det var brist på andra försörjningssätt 
som var motivet. I det datamaterial som tabellen baseras på är andelen entre-
prenörer som angav ett upplevt tvång bakom företagsstarten närmare dubbelt 
så stor bland männen som bland kvinnorna. För det andra kan kvinnors relativa 
svårigheter att avancera till ledande positioner i näringslivet göra att de kvinnor 
som väljer att vara entreprenörer anger ett högre SVB än de som arbetar som 
anställda i någon annans företag. Väljer vi istället att läsa tabellen radvis ser 
vi att kvinnliga entreprenörer och anställda upplever ett högre SVB än manliga 
entreprenörer och anställda.
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Tabell 4.2. Subjektivt välbefinnande i Sverige, fördelat på 
sysselsättning och kön

4.3 LYCKA, KÖN OCH ENTREPRENÖRSKAP – MULTIVARIAT 
ANALYS

Analysen ovan är i huvudsak bivariat i den meningen att den på ett enkelt sätt visar 
hur två variabler samvarierar. SVB påverkas dock av flera olika faktorer, vilket gör 
det intressant att komplettera den bivariata analysen med en multivariat analys för 
att se hur variabler samvarierar med SVB då vi samtidigt kontrollerar för övriga 
faktorer. En nyligen publicerad studie av Larsson och Thulin (2018) är ett försök 
att göra just det. Studien använder sig av en regressionsanalys för att se hur SVB 
varierar för anställda och entreprenörer bland 111 589 individer i 70 länder.

Bland kontrollvariablerna återfinns dummyvariabler för världsdelar och 
en variabel över länders institutionella ramverk, som är tänkt att fånga upp 
traditioner och institutioner genom vilka auktoritet i ett land utövas. Detta 
inkluderar den process genom vilken regeringar väljs, övervakas och ersätts; 
regeringens förmåga att effektivt formulera och genomföra en sund politik och 
medborgarnas och statens respekt för institutionerna som styr ekonomiska och 
sociala interaktioner mellan dem. Samtliga dessa övergripande processer kan 
antas påverka människors SVB. Tillsammans kontrollerar de här variablerna för 
att SVB dels kan variera med länders geografiska lokalisering (se figur 4.1) dels 
med länders institutioner. Utöver dessa variabler tar regressionsanalysen också 
hänsyn till individers ålder, kön, utbildning, hushållens inkomstnivå samt om 
personen arbetar deltid eller heltid. En delmängd av studiens resultat återges i 
tabell 4.3.

Kolumn 1 visar hur SVB skiljer sig åt mellan anställda och entreprenörer generellt 
sett, medan kolumn 2 och 3 jämför möjlighets- respektive nödvändighetsmotive-
rade entreprenörers SVB relativt övriga grupper. Den sista kolumnen inkluderar 
både möjlighets- och nödvändighetsmotiverade entreprenörer i samma regres-
sion, vilket ger oss möjlighet att jämföra anställdas SVB med SVB bland båda 
typerna av entreprenörer.

Kvinnor Män Differens

Entreprenör 0,606 0,054 0,552

Anställd 0,336 0,207 0,129

Differens 0,270 –0,153 0,423
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Tabell 4.3. Resultat från regressionsanalysen

Källa: Larsson och Thulin (2018). 

Anm.: *, ** och *** indikerar statistiskt säkerställda resultat på 10-, 5- och 1-procentsnivån.

Kolumn 1 visar att det generellt sett saknas en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan entreprenörers och anställdas SVB. Däremot framgår av kolumn 2–4 
vikten av att separera mellan motiven bakom företagsstarten då vi studerar SVB. 

(1) (2) (3) (4)

Variabler på individnivå

Entreprenör
0,0319
(1,57)

Entreprenör, möjlighet
0,0914***

(3,95)
0,0828***

(3,50)

Entreprenör, nödvändighet
–0,125***

(–3,76)
–0,109***

(–3,19)

Ålder
–0,0146***

(–3,18)
–0,0146***

(–3,15)
–0,0146***

(–3,19)
–0,0146***

(–3,16)

Ålder kvadrerad
0,000182***

(3,60)
0,000183***

(3,60)
0,000181***

(3,62)
0,000182***

(3,60)

Kön (Man = 1)
–0,0435***

(–2,86)
–0,0449***

(–2,97)
–0,0444***

(–2,98)
–0,0458***

(–3,07)

Deltid (Deltid = 1)
–0,113***

(–5,42)
–0,110***

(–5,29)
–0,121***

(–5,86)
–0,114***

(–5,46)

Utbildning, bas Ingen

Grundskola
0,0378
(1,30)

0,0364
(1,26)

0,0373
(1,32)

0,0357
(1,26)

Gymnasium
0,0761**

(2,52)
0,0738**

(2,45)
0,0747**

(2,57)
0,0723**

(2,46)

Universitet
0,136***

(3,92)
0,133***

(3,80)
0,134***

(4,00)
0,130***

(3,82)

Doktor
0,232***

(4,53)
0,227***

(4,42)
0,229***

(4,59)
0,224***

(4,42)

Hushållsinkomst, bas Låg

Mellan
0,184***

(7,32)
0,183***

(7,31)
0,182***

(7,20)
0,182***

(7,23)

Hög
0,360***

(8,56)
0,356***

(8,58)
0,358***

(8,33)
0,355***

(8,46)

Variabler på landnivå

Institutioner
0,104**
(2,05)

0,104**
(2,06)

0,101**
(2,00)

0,102**
(2,03)

Region, bas Europa

Afrika
–0,350**
(–2,15)

–0,358**
(–2,20)

–0,338**
(–2,09)

–0,352**
(–2,17)

Asien
–0,0473
(–0,48)

–0,0495
(–0,50)

–0,0442
(–0,45)

–0,0479
(–0,49)

Nordamerika
0,249***

(2,85)
0,245***

(2,83)
0,249***

(2,90)
0,245***

(2,86)

Sydamerika
0,423***

(3,88)
0,417***

(3,84)
0,428***

(3,91)
0,419***

(3,85)
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Möjlighetsmotiverade entreprenörer å ena sidan uppvisar en statistiskt signifikant 
högre grad av SVB än såväl anställda som nödvändighetsmotiverade entreprenörer. 
Nödvändighetsmotiverade entreprenörer å andra sidan har en signifikant, och nega-
tiv skillnad i SVB jämfört med de som är anställda. Då andelen nödvändighetsmo-
tiverade entreprenörer är högre bland män än bland kvinnor i Sverige är det troligt 
att den negativa skillnaden i SVB mellan manliga entreprenörer och anställda som 
visades i tabell 4.2 beror på att nödvändighetsmotiverade entreprenörer generellt 
sett har lägre SVB än anställda.

Resultatet från regressionsanalysen visar också att män i genomsnitt har lägre SVB 
än kvinnor, vilket framgår av den negativa och starkt signifikanta dummyvaria-
beln för män. Vidare visar resultaten att det finns ett U-format förhållande mellan 
ålder och SVB, där SVB avtar fram till 40-årsåldern för att därefter öka igen. SVB 
ökar också som förväntat med utbildningsnivå och med hushållens inkomstnivå. 
Dummyvariablerna för världsdelar speglar den bild som visades i figur 4.1 – lägst 
SVB hittar vi i Afrika följt av Asien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Slutligen 
visar resultaten att SVB tenderar att öka med kvaliteten hos ländernas institutio-
nella ramverk. Den bild som ges av regressionsanalysen stämmer väl överens med, 
och förstärker, den bild som gavs av den initiala bivariata analysen mellan SVB och 
övriga variabler i stycke 4.2.

4.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS

Kapitlet har fokuserat på sambandet mellan entreprenörskap och subjektivt välbe-
finnande för kvinnor och män. Resultaten från den deskriptiva genomgången kan 
sammanfattas med att SVB skiljer sig kraftigt åt beroende på i vilken världsdel man 
bor. Kontrolleras för grad av utvecklingsnivå förefaller dock geografisk lokalisering 
inte längre spela lika stor roll. Vidare framgår att kvinnor generellt sett upplever ett 
högre SVB än män, detta gäller såväl entreprenörer som anställda och oavsett var i 
världen man bor. Då vi fokuserar på de som är entreprenörer är det tydligt att moti-
vet bakom företagsstarten spelar en avgörande roll för det SVB. De entreprenörer 
som drivs av en identifierad affärsmöjlighet upplever ett betydligt högre SVB än de 
som startar sitt företag på grund av avsaknad av andra möjligheter till försörjning. 
Sverige tillhör de tre länder där skillnaden är mest slående.

Resultaten som visas i den deskriptiva statistiken bekräftas och preciseras då vi 
tittar på sambandet mellan SVB, entreprenörskap och kön med hjälp av en regres-
sionsanalys. Bland annat framkommer att kvinnor generellt anger ett högre SVB än 
män och att entreprenörskap endast är förknippat med högre SVB relativt anställda 
då det motiveras av upplevda affärsmöjligheter, i annat fall pekar analysen på ett 
negativt samband. Vidare framgår att högre utbildning och en högre inkomst är 
positivt förknippade med SVB. Avslutningsvis ser vi hur populationen i länder med 
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effektiva och transparanta institutionella ramverk tenderar att i genomsnitt ha ett 
högre SVB.

Det är viktigt att förstå att entreprenörskap inte bara är ett verktyg för ökad natio-
nell innovationskraft, det påverkar också människor i andra dimensioner och det 
här kapitlet har fokuserat på kopplingen mellan entreprenörskap och subjektivt väl-
befinnande för kvinnor och män. Vi vet från kapitel 1 i rapporten att det i huvudsak 
är män som är entreprenörer och från analysen i det här kapitlet att entreprenörer 
som drivs av upplevda affärsmöjligheter i genomsnitt anser sig ha ett högre SVB än 
anställda. En politik som uppmuntrar till ett mer jämställt entreprenörskap genom 
att få fler kvinnor att ta steget och starta företag skulle därför också leda till ett ökat 
SVB för kvinnor generellt sett.
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KAPITEL 5

SAMMANFATTANDE 
SLUTSATSER 

5.1 INGEN UTVÄXLING PÅ SPECIALRIKTADE REFORMER

Den bild som data från GEM visar stämmer väl med forskningen. Kvinnors företa-
gande är lägre än mäns och utvecklingen mot ett mer jämställt företagande går lång-
samt. Hur kan det komma sig att kvinnors företagande fortfarande, efter lång tid av 
uppmärksamhet och omfattande program som över lång tid riktats gentemot denna 
grupp, ändå ligger avsevärt lägre än mäns?37 Förutsättningarna sedan 1980-talet, 
då andelen företagande kvinnor låg på 25 procent har förbättrats betydligt. Kvinnor 
har numera högre utbildning, över åren har vi fått utökade förskole- och fritids-
möjligheter, medvetenheten om kvinnors företagande är högre och policystöd har 
satts in. Även privatiseringen av kvinnligt dominerade offentliga sektorer som vård, 
skola och omsorg har tillkommit. En annan politisk reform är det så kallade RUT-
avdraget som rör hushållsnära tjänster. Avdraget är vanligast bland kvinnor. Nära 
hälften av RUT-företagarna är också kvinnor vilket utgör en betydligt högre andel 
än genomsnittet i näringslivet.38 Trots allt detta har vi inte sett någon rejäl utväxling 
i ökat företagande bland kvinnor. 2020 års GEM-rapport visar att 5,8 procent av 
kvinnorna i Sverige (10,6 procent av männen) är entreprenörer och enligt SCB står 
kvinnor för knappt 28 procent av det totala företagandet i landet 2020.

Tittar vi regionalt ser vi en liknande bild. Det finns mellan 22 och 40 procent 
egenföretagande kvinnor i landets kommuner. Det finns ingen kommun som har 
en majoritet av kvinnor bland egenföretagarna: I den svenska mediankommunen 
drivs 29 procent av alla egenföretag av kvinnor. Och de kommuner där flest kvinnor 
driver företag kopplas till storstadsregionerna (Gerentz och Musaefendic, 2017). 
Detta stämmer med Företagarnas (2019) regionala data: På kommunnivå finns 

37. Kapitlet summerar bland annat policyslutsatser som lyfts fram i tidigare nationella 
GEM-rapporter, Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan i Stockholm, bör 
särskilt lyftas fram i detta sammanhang för sin insats.

38. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/rut-avdrag/
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högst andel kvinnliga företagsledare i Danderyd (31 procent), Lidingö (30 procent) 
och Nacka (29 procent).

Varför ser inte utvecklingen annorlunda ut? Förklaringarna är många. Som vi såg i det 
internationella kapitlet är entreprenörskapet lägre i höginkomstländer. Visst har kvin-
nor hög utbildning och goda möjligheter för företagande men de väljer i högre grad att 
istället bli anställda. Ofta talas det i Sverige om en anställningsnorm där trygghets-
systemen är konstruerade för just anställda (Företagarna, 2018).39 För kvinnor, som 
oftare än män upplever att okunskap om företagande och en rädsla att misslyckas 
hindrar dem från att starta företag, är det svårare att bryta en sådan norm. Sannolikt 
har även utformningen av trygghetssystemen betydelse, det ger mest genomslag för 
anställda med möjlighet att vara borta från sitt arbete på grund av sjukdom eller 
vård av barn. Regler och tillämpning är inte alltid anpassade till företagare.40 Detta 
påverkar kvinnor i högre utsträckning eftersom de nyttjar socialförsäkringarna mer 
än män. Ett område där detta kan ha betydelse är i bedömningar i samband med par-
tiell sjukskrivning och rehabilitering (SOU, 2019). Vad gäller föräldraledighet medför 
regelverket att det kan vara svårt att vara föräldraledig eller vabba som företagare. Att 
vara helt ledig från företaget kanske inte går. Detta drabbar särskilt kvinnor eftersom 
de tar ut cirka 70 procent av föräldradagarna (Försäkringskassan, 2020).41

Även om attityderna till entreprenörskap till stor del förändrats under senare år – i 
takt med att Sverige levererat allt fler unicorns, det vill säga företag som Spotify, 
Skype, Mojang och Klarna som nått en värdering på en miljard dollar eller högre, 
är entreprenörskap inget helt neutralt begrepp. Det finns många föreställningar om 
företagande kvinnor och män (OECD, 2004). I en studie utgiven av Tillväxtverket 
(2015) beskrivs hur kvinnor som driver företag anses vara försiktiga: de vågar inte 
ta stora lån, vågar inte göra för stora investeringar, behöver endast små medel och 
är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och där det saknas 
tillväxtpotential. Män som driver företag anses däremot våga satsa, behöva stora 
medel och vara verksamma i ”rätt” branscher, sådana som är finansieringsbara och 
har tillväxtpotential. Dessa föreställningar leder till normen: satsa på företagande 
män. Men entreprenörskap handlar om individuella satsningar (även om de sker i 
grupp) och ska bedömas utifrån individuella egenskaper, inte efter en generell norm.

Samtidigt ser vi att kvinnor i högre grad är verksamma i andra branscher än män, 
att kvinnors företag har färre anställda och att förädlingsvärdet per anställd är lägre i 

39. https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2018/november/anstallningsnormen
40. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/09/

sou-201941/
41. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foretagare/foraldraforsakringen-for-dig-

som-ar-foretagare och https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/DccxDsIwDADAtzB4
RAliY6sQH4Cl6lIZYsBKcCzbDd-H2y4taU6L4OAXBnfB9v_8fXxOivGGw3GCfO4SJH
G7rFdy7eI8CLIaDwwlc8jPbtgKGeRCDfeNK0J2Lii-2nY3rknrtPsBKrnI1g!!
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de branscher där kvinnor är mest aktiva. Kvinnor har även lägre tillväxtambitioner – 
detta hänger ihop med att möjligheten till tillväxt skiljer sig mellan branscher. Några av 
branscherna där kvinnor oftare driver företag är beroende av enstaka stora kunder från 
offentlig sektor vilket gör företagandet beroende av politiska beslut, bland annat kring 
dimensionering och ersättningsnivåer. Det rör sig här om en marknad där brukaren 
(eleven eller vårdtagaren) inte är den direkta kunden, utan snarare en offentlig aktör.

Därför är det än viktigare att åtgärder för att göra entreprenörskapet mer jämställt 
behöver beakta kvinnor såväl som kollektiv som individer. På kollektiv nivå behöver 
kvinnor till exempel intresseras av att studera STEM-ämnen på gymnasiet så att för-
utsättningarna att starta en entreprenöriell resa i branscher med bättre förutsättningar 
främjas. Likaså behöver stereotyper angripas på denna mer övergripande nivå. Däremot 
bör finansieringsbeslut angripas på basis av individens egenskaper, möjligheter och 
det specifika företagandet. Förutfattade meningar om kollektivet ska inte dras när en 
enskild persons entreprenörskap utvärderas. Ett annat sätt att beskriva situationen är 
att kvinnors entreprenörskap är beroende av både efterfrågesidan (det politiska och 
institutionella ramverket, socialförsäkringarnas utformning och så vidare) och faktorer 
på utbudssidan (tillgången till lämpliga individer som kan ta sig entreprenörsrollen).

Bakgrunden till möjliga branschval styrs alltså till stor del av tidiga utbildnings-
beslut. Sverige har ett mycket tydligt könsuppdelat skolval som syns redan på 
gymnasiet. Utbildningsvalet påverkar yrkesvalet och därmed också var ett framtida 
företagande kan vara möjligt. Följden blir att kvinnor startar företag i branscher 
som handel, personlig service, vård, omsorg och utbildning där det ofta (men inte 
alltid) är svårt att skapa tillväxt och hög lönsamhet. Den könsuppdelade utbild-
ningen leder till ett könsuppdelat företagande. Därtill har det visats att kvinnor är 
något mer riskaverta och har en större rädsla för att misslyckas än män. Faktorer 
som ligger bakom kvinnors lägre andelar som företagare är därmed:

• • Attityder till företagande och de egna förutsättningarna att starta företag,
• • Normer och riskbenägenhet,
• • Ett könsuppdelat skolval,
• • Försäkringssystemets uppläggning,
• • Möjligheter till finansiering.

5.2 VAD KAN GÖRAS FÖR ETT JÄMSTÄLLT FÖRETAGANDE 
OCH VAR BEHÖVER VI BÖRJA?

När vi tänker på företagande ska vi egentligen inte alls tänka på kön. Kvinnor och 
män driver företag i alla branscher om än i olika utsträckning. En fungerande poli-
tik för att öka kvinnors företagande måste arbeta utifrån flera spår och över flera 
politikområden samtidigt. Nedan presenteras ett flertal förslag för förändring.
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1. Ett första förslag handlar om att stärka kvinnors identifikation med företa-
garrollen med målet att det ska vara lika självklart för en kvinna som för en 
man att välja företagande. Här gäller det att utvidga samhällssynen om vem 
som är entreprenör och vad som är entreprenörskap till en mer inkluderande 
vision som kan stödjas av alla. Tidig exponering är centralt, det vill säga att 
möta företagare av båda könen redan under uppväxten och att få inblick i att 
företagande är ett karriärval bland andra. 
 
Inte helt oväntat visar en studie där över 6 000 individer följts från 0 till 34 
års ålder att ett entreprenöriellt yrkesval hänger samman både med den sociala 
strukturen och individuella val. Män blir oftare entreprenörer om de har för-
äldrar som är det medan det för kvinnor snarare hänger samman med föräld-
rarnas socioekonomiska resurser. Klart stod att företagarintresset uttrycktes 
tidigt, redan vid 16 års ålder (Schoon och Duckworth, 2012). 
 
Det gäller alltså att introducera företagande som livsstilsval tidigt. Tidigare 
GEM-studier har lyft att den bästa skolan för entreprenörskap är just entre-
prenörskap – det vill säga att prova på att starta och driva företag. Studier 
visar också att flickor som deltagit i Ung företagsamhet (UF) har mycket högre 
sannolikhet att senare bli företagare själva (Elert m.fl., 2015) och att andelen 
kvinnor i UF-programmen är betydligt högre än andelen män. Sedan händer-
dock något och bland exempelvis studenter på högskolan är det betydligt färre 
kvinnor som driver företag. Varför det är så bör vara något att studera vidare. 
 
Att även öka möjligheten för att ta in externa föreläsningar i skolan och er-
bjuda studiebesök bör vara dubbelverkande: Eleverna får inblick i fler möjliga 
yrkesvägar, inklusive entreprenörskapets, och existerande företag får såväl 
marknadsföring som möta morgondagens medarbetare. Transfer Sverige var 
ett exempel på en icke vinstdrivande organisation som erbjöd gymnasieelever 
och lärare att möta entreprenörer, it-tekniker, ekonomer, advokater, ingenjörer 
och journalister.42 Utrymme bör finnas för en liknande organisation att verka 
inom entreprenörshägnet. Geek girl mini, Snilleblixtarna, Svenska Science 
Centers och liknande verksamheter är också viktiga i detta sammanhang. 
Teknikföretagens initiativ, liksom andras, i stil med Bredda bilden bör också 
uppmärksammas positivt.43  

42. https://www.mynewsdesk.com/se/transfersverige/pressreleases/transfer-vaest-firar-10-
aar-som-brobyggare-mellan-skola-och-naeringsliv-919986

43. Bildbanken Bredda Bilden som Teknikföretagen driver syftar till att skapa en uppdaterad 
bild av teknik och lyfta fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till 
tekniska yrken.
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2. Ett annat sätt att påverka kvinnors företagande och attityder till företagande 
är att uppmärksamma de kvinnor som driver företag med många anställda 
och hög omsättning, till exempel företag inom nätverket 17 som vill inspirera 
fler kvinnor att bygga stora bolag. Medlemmarna har själva grundat och byggt 
bolag som omsätter minst 50 miljoner SEK.44 Genom att påvisa att kvinnors 
företag faktiskt kan växa och vara stora blir det tydligare för kvinnor som dri-
ver nya och små företag att det är ett alternativ att driva företaget till tillväxt. 
Förebilder behövs för identifikationen och det är viktigt att dessa förebilder är 
mångsidiga – man behöver inte starta ett vårdföretag för att man är kvinna. 
 
Den kritik som riktades mot ambassadörsprogrammet inom regeringens 
satsning ”Främja kvinnors företagande” handlade exempelvis om att genom 
att upprätta en speciell arena för att synliggöra kvinnors företagande för-
stärktes bilden av att kvinnor är fundamentalt annorlunda företagare än män 
(Tillväxtanalys, 2015).45 Attityder till företagande bland individer med olika 
bakgrund (utbildning, utrikes födda etcetera) kan studeras vidare för att förstå 
hur olika aspekter påverkar valet att bli företagare. Med en bättre förståelse 
kan vi få en grund för mer precist formulerade insatser för att förändra attity-
der till kvinnors företagande. Förebilder och ett förhållningssätt där individu-
ella egenskaper premieras, att alla inte dras över en kam, tycks nödvändigt. 

3. Vårt sociala kapital är framförallt byggt på utbildning, arbetslivserfarenhet 
och nätverk. Utbildningsnivåer skiljer sig inte mellan könen i Sverige, däremot 
påverkar könsuppdelningen i utbildningar och i yrkeslivet vilka företag som 
startas och vilka nätverk som skapas. Att stärka kvinnors sociala kapital 
genom nätverksbyggande kan stödja kvinnors entreprenörskap. Idag finns det 
många affärsnätverk runt om i landet för kvinnor att ansluta sig till. Det finns 
också grupper på sociala medier som verkar för att fler kvinnor – intresserade 
av företagande eller som själva driver företag – ska inspireras, utbyta affärs-
möjligheter och få mer kunskap och trygghet. 

4. Det är också viktigt att flickors och pojkars val av utbildningsinriktning och 
effekterna av detta på senare yrkesliv (som företagare eller anställd) uppmärk-
sammas och att systemet blir mer jämställt. Studier på amerikanska data ger 
stöd för att kvinnor som i högre utsträckning har kvinnliga lärare i STEM-
ämnen på gymnasiet eller första året på universitetet är mer benägna att fort-
sätta studera inom dessa ämnen. Detta medan mäns val av utbildningsinrikt-
ning inte verkar påverkas nämnvärt av lärarens kön (Kahn och Ginther, 2018). 
På ledarplats i Ekonomisk debatt lyfter Emma Neuman likaså att kvinnor har 

44. https://17natverket.se
45. Tillväxtanalys, Ambassadörer för kvinnors företagande – en teoribaserad utvärdering, 

PM 2015:13.
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en högre benägenhet att välja STEM-utbildningar om de haft fler kvinnliga 
lärare i STEM-ämnen på högstadiet. Fler kvinnor bör således bli lärare i dessa 
ämnen, men medvetenheten om de stereotyper som de själva och samhället i 
stort har måste även beaktas i bemötandet med studenter i undervisningen.46  

5. Det har sedan slutet av 1900-talet funnits ett antal program för att främja 
kvinnors företagande, bland annat 390 olika projekt som genomfördes runt 
om i landet i form av affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom ramen 
för programmet Främja kvinnors företagande. Tillväxtanalys har utvärderat 
programmet och konstaterat såväl positiva effekter som brister. Till exempel 
finns det inte belägg för någon skillnad i överlevnad mellan företagen som 
deltog i programmet och företagen i jämförelsegruppen, däremot noteras 
att olika slags företagsstöd gav positiva effekter för de deltagande företagen 
(som produktions- och förädlingsvärde).47 För närvarande finns oss veterligen 
inga riktade nationella program till företagande kvinnor, ett av de senare var 
Tillväxtverkets satsning på femtech bootcamp, kvinnor verksamma inom 
techbranschen (Eurofound, 2019). Istället för att satsa på programinsatser ser 
vi att det är viktigare att säkra stabila spelregler och möjlighet till långsiktig 
planering för entreprenörskap. 

6. Majoriteten av kvinnor i Sverige är, liksom i många andra länder, anställda 
inom utbildnings-, vård- och omsorgssektorerna. Dessa har fram till på 
1990-talet främst varit offentligt organiserade med liten möjlighet för entre-
prenörskap (Tillväxtverket, 2010). Kvinnor är mer benägna att driva företag 
i branscher där många kvinnor är anställda, precis som män oftast driver 
företag i mansdominerade branscher. Samtidigt är förutsättningarna till före-
tagande bättre i industrin, som är starkt mansdominerad, jämfört med vård 
och omsorg, som på motsvarande sätt är kvinnodominerat. Kvinnors företa-
gande främjas inte av att företagsamheten inom välfärdssektorerna ifrågasätts 
generellt eller av den politiska diskussionen om att begränsa vinster i välfär-
den. Snarare leder osäkerheten till ett minskat företagande i dessa sektorer. 
Politiker efterlyser ofta fler kvinnor som företagare. Om man menar allvar 
med det måste entreprenörer också släppas fram inom traditionell kommunal 
verksamhet. Kvinnor har startat fler företag inom välfärdssektorn, även om 
nyföretagandet avtagit under senare år troligen till viss del som följd av den 
osäkerhet kring ramverket som uppstått, men också som följd av en konsoli-
dering inom sektorn. (Tillväxtverket, 2018). Osäkerheter, särskilt i samband 

46. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2020/02/48-1-led.pdf
47. Främja kvinnors företagande – resultat av affärsutvecklings- och innovationsinsatser, 

Tillväxtanalys, PM 2018:21. https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451
715a00666f20c61/1586366209494/pm_2018_21_Fr%C3%A4mja%20kvinnors%20
f%C3%B6retagande_aff%C3%A4rsutvecklings_innovationssatsningar.pdf
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med diskussioner om välfärdsföretagare under de senaste två valrörelserna, 
för med sig vingliga politiska signaler som innebär att man på sikt riskerar att 
tappa en stor grupp potentiellt samhällsviktiga entreprenörer. 
 
Andra branscher där kvinnor är verksamma har svårt då skalbarheten inom 
till exempel personlig service är mindre även om prisökningar till en högre 
vinstnivå kan vara möjliga. Det finns också anledning att begrunda det fak-
tum att kvinnors arbete (vård, omsorg, hushållsnära tjänster) ses som mindre 
värdefullt – i pengar. Kvinnor är ofta inlåsta i branscher där möjligheterna till 
god ekonomisk utväxling är små. 

7. Det kan också vara av vikt att anpassa försäkringssystemet kring företagande. 
Frågan har varit uppe under lång tid men hittills har nackdelarna med att vara 
företagare inte åtgärdats. För närvarande pågår utredningen ”Tydligt, enkelt 
och förutsägbart – Företagares trygghetssystem” som syftar till att fler ska 
vilja starta företag. Det är fortsatt angeläget att förbättra för företagen och 
öka förutsägbarheten i företagens trygghetssystem.48  

8. För företagande krävs utöver socialt kapital även ekonomiskt kapital. 
Kvinnors tillgång till kapital är, som vi sett, lägre än mäns. Tillgång till 
ekonomiskt kapital är kritiskt för företagare. Men problem med tillgång till 
kapital kan vara ett symptom på något snarare än själva sjukdomen. De glo-
bala uppgifterna i denna rapport visar att endast 16,2 procent av kvinnorna 
(15,4 procent av männen) hänvisade en nedläggning av verksamheten till brist 
på tillgång till kapital. Andra orsaker till avveckling var brist på lönsamhet, 
försäljning av verksamheten och pensionering (Elam m.fl., 2019).  

9. Det finns också en strukturell utmaning när det kommer till finansiering. För 
att driva ett tillväxtföretag krävs ofta riskkapital, men mest pengar finns inom 
branscher där relativt få kvinnor driver företag. Genom den nuvarande selek-
tiva kapitalförsörjningen riskerar vi att gå miste om viktig innovation. De bästa 
affärsidéerna är inte alltid lätta att hitta, att sökandet då begränsas till halva 
begåvningsreserven av potentiellt duktiga entreprenörer är ekonomiskt oklokt.49 
Med fler kvinnor på ledande positioner, till exempel som partner, i VC-bolagen 
kan ett skifte påskyndas. Samtidigt bör kvinnor, under investeringsrundor, 
efterfråga större investeringar, vara med i dessa rundor oftare och undvika att 
sälja ut sina företag till ett lägre pris. Även kvinnor får ta för sig! 

48. https://www.regeringen.se/49e9da/contentassets/24a54934a0a246c4995e52e2d39bd6ea/
kommittedirektiv-2020-71-tydligt-enkelt-och-forutsagbart---foretagares-trygghetssystem.
pdf

49. https://www.di.se/debatt/riskkapitalet-maste-aven-na-kvinnorna
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10. Vid en internationell utblick kan slutsatser dras från arbete i andra länder 
för att främja kvinnors företagande. I Danmark har arbete skett i form av en 
handlingsplan med tydligt fokus på att stärka individer. Kvinnor ses som en 
resurs som inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning och som därmed behöver 
få mer utrymme. Insatserna som genomförs inom handlingsplanen utgörs av 
faktiska åtgärder och handlar om att stärka kvinnors kompetens, tillgång till 
nätverk och förebilder för att på så sätt främja företagande. 
 
I Nederländerna sker insatser för företagande inom ramen för den generella 
näringspolitiken där regelförenkling utgör en viktig del. Ett antal avgränsade 
insatser med fokus på att synliggöra kvinnor som driver företag finns också. I 
Storbritannien har tidigare nationella ambitioner för fler entreprenörskvinnor, 
som implementerades via regionala utvecklingscentra, lagts ned. De insatser 
som riktar sig till kvinnors företagande drivs av privata initiativ i form av 
nätverk för kvinnor (Tillväxtanalys, 2014). 
 
I utvärderingen konstaterar Tillväxtanalys att den internationella kunskapsö-
versikten visar på en avsaknad av utvärdering och systematiserad kunskap om 
vilka effekter insatser riktade mot kvinnors företagande leder till. Det notera-
des också att det finns metodologiska utmaningar i att isolera olika programs 
påverkan från andra åtgärders. Mer forskning och utvärderingar om vilka 
politiska insatser och stödprogram som faktiskt har fungerat och utgör best 
practice såväl i Sverige som internationellt är av vikt. 

11. Det faktum att kvinnor ofta är verksamma inom civilsamhälle och ideell väl-
färd för att söka leverera innovativa lösningar på komplexa samhällsproblem 
gör upphandling till en angelägen fråga. Det bör skapas fler incitament för att 
offentlig sektor, särskilt kommuner och regioner, ska upphandla tjänster från 
sociala entreprenörer. 

12. En sista punkt på förslagslistan kopplas till digitaliseringen och framtida 
AI-lösningar som kan främja jämställdhet och samtidigt stärka samhällseko-
nomi, tillväxt och arbetsmarknad. Åtminstone stödjer Vinnova ett projekt där 
en AI-prototyp för icke-diskriminerande och jämställda finansieringsbeslut 
tas fram.50  Detta är att jämföra med användningen av AI inom rekryterings-
processer där förhoppningen är att med rätt input kan fördomsfria processer 
understödjas. 
 
Ett slutgiltigt inspel gäller hur rätt instruerade algoritmer kan agera som 
Indecap Q30, en fond som investerar i svenska börsbolag och som har en hög 

50. https://www.vinnova.se/m/ai-och-jamstalldhet/ai-prototyp-for-jamstalld-finansiering
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andel kvinnor på ledande positioner.51 Indecap Q30 placerar tillgångarna i de 
30 svenska börsbolag som, enligt algoritmen, är bäst inom respektive sektor 
på att öka mängden kvinnor i styrande positioner. Fler liknande fonder bör se 
framtidens ljus.

Förändringar över tid är ofta långsamma, för att nå de mål som Sverige förbundit 
sig till i form av Agenda 2030 är det dags att verkligen se till att arbetet ger effekt. 
Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveck-
ling. Enligt punkt 5.5 i agendan ska Sverige ”Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt 
deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, 
ekonomiska och offentliga livet”. Dessutom ska Sverige ”Genomföra reformer för 
att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera 
mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och 
naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning”. Utmärkt, det dryga tiotalet 
förslag till utgångspunkter för ett sådant arbete har du precis läst ovan!

51. http://www.indecapfonder.se/?page_id=2430
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Andelen företagande kvinnor låg på 25 procent 1980. Idag är siffran 28 procent 
trots stor uppmärksamhet kring och många insatser riktade mot att kvinnor ska 
bli entreprenörer. 

Hur ser det egentligen ut med kvinnors entreprenörskap, vilka faktorer ligger 
bakom kvinnors lägre andelar och vad kan göras för att öka jämställdheten på 
detta område? Det är tre frågor som analyseras i denna rapport med hjälp av 
såväl ett nationellt perspektiv som en internationell utblick. 

Författarna presenterar en 12-punktslista för förändring och hänvisar även till Agen-
da 2030 där Sverige förbundit sig till att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft 
som är en viktig drivkraft för innovation och utveckling. Det konstateras att det be-
höver vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja entreprenörskap.  

KVINNORS
ENTREPRENÖRSKAP
HUR JÄMSTÄLLT ÄR FÖRETAGANDET?
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