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1. Om uppdraget  

1.1 Bakgrund och syfte 

Regeringen har under perioden 2011-2014 avsatt 400 mkr i programmet Främja 

Kvinnors företagande, som administreras via Tillväxtverket. De mål som formulerats 

för programmet och dess insatser är:  

 Fler företag som drivs av kvinnor utvecklas och växer  

 Nyföretagandet bland kvinnor ökar 

 Fler kvinnor kan tänka sig att starta eller köpa ett företag 

 Fler kvinnor väljer att driva företaget på heltid eller väljer att anställa 

 Synliggöra kvinnors företagande och lyfta fram förebilder 

 Kunskapen och kompetensen om kvinnors företagande ökar hos allmänhet, 

offentliga aktörer och i samhället i övrigt 

 Insatser riktade till kvinnor integreras i det ordinarie företagsfrämjande sy-

stemet, till exempel när det gäller rådgivning, finansiering och myndigheters 

verksamheter.  

 

Region Blekinge förfogar under perioden 3.3 mkr att fördela till affärs- och innova-

tionsutvecklingssatsningar för att främja kvinnors företagande.  

I Tillväxtverkets beslut om fördelning av medel inom ramen för programmet ingår att 

Regionförbundet skall genomföra en förstudie som ska belysa hur rådgivningen fun-

gerar, finansieringsfrågor, tillgången till affärsutvecklingsinsatser och information. 

Kunskaper om nya branscher, olika typer av företag(are) och prioriteringar hos be-

slutsfattare är andra områden som kan belysas. Den aktuella förstudien och kartlägg-

ningen är ett av länets bidrag till en nationell strategi med målet att bidra till att 

kvinnor och män efter programperioden skall få del av företagsfrämjarsystemet på 

lika villkor. 

Kontigos uppdrag avser en kartläggning och analys av det företagsfrämjande syste-

met i Blekinge utifrån ett jämställdhetsperspektiv med koppling till det nationella 

programmet Främja kvinnors företagande samt med koppling till det arbete som 

Region Blekinge bedriver för att stärka regionens intäktsbas. I anbudsförfrågan från 

Region Blekinge formuleras följande syften för förstudien: 

 Kartlägga och analysera kvinnors förutsättningar att ta del av det företags-

främjande systemet i Blekinge på lika villkor som män,  

 Analysera hur det företagsfrämjande systemet i Blekinge bör utvecklas för att 

bidra till att stärka den så kallade intäktsbasen i regionen. 

 Presentera ett antal förslag på hur man i Blekinge kan utveckla det företags-

främjande systemet på så sätt att andelen kvinnor som driver företag inom  

intäktsbasen kan öka. 
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Förstudien har en koppling till ett kommande uppdrag att jämställdhetsintegrera den 

regionala tillväxtpolitiken.  

1.2 Att stärka intäktsbasen i Blekinge 

En viktig del av det tillväxtinriktade arbetet i regionen som drivs och samordnas av 

Region Blekinge sker med fokus på att stärka intäktsbasen i regionen. Intäktsbasen 

har definierats som de företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet. 

Utgångspunkten är att företagen i intäktsbasen utgör drivkraften för tillväxten och 

arbetsmarknaden i regionen. Fler och konkurrenskraftiga företag i intäktsbasen leder 

till fler anställda och högre lönesummor ger ökad köpkraft. Växer intäktsbasen ökar 

behovet av lokal handel och service och skapar investeringar i byggnader och infra-

struktur. 

Blekinge har cirka 350 företag i intäktsbasen och sysselsätter cirka 19 500 personer, 

eller en tredjedel av de som arbetar.  I intäktsbasen ingår exportföretag, företag med 

nationell marknad, turistföretag och turist-/konferenshotell samt teknik- och kun-

skapsföretag som svarar för nyckelkompetens till verksamheter i intäktsbasen liksom 

statlig verksamhet med nationellt ansvar och finansiering. Företag som i huvudsak 

producerar varor och tjänster för en lokal eller regional marknad ingår inte i intäkts-

basen liksom regional och lokal offentlig service. 

Arbetet drivs inom ramen för projektet Hållbar tillväxt i Blekinges Intäktsbas, som 

delfinansieras av EU. Projektet syftar till att bidra till fler växande företag och ökad 

sysselsättning i Blekinge. Målgruppen är alla intäktsbasföretag i Blekinge med 5-200 

anställda. Projektet koordineras av Region Blekinge med fem olika delprojekt: 

 Högskolan som regional kunskaps- och innovationsaktör - Blekinge tekniska 

högskola. 

 Öka viljan och förmågan till tillväxt hos små, unga företag - Telecom City. 

 Samverkan mellan företag för ökad gemensam marknad - Tech Network. 

 Kreativa tillämpbara finansieringslösningar och exportfrämjande insatser - 

ALMI. 

 Investerings- och lokaliseringsfrämjande insatser - NetPort.Karlshamn. 

 

1.3 Synsätt och genomförande 

I figuren nedan sammanfattas vår analysmodell för studien med utgångspunkt i upp-

draget från Region Blekinge.  

En viktig del i studien rör förutsättningarna för kvinnors företagande, kopplat till 

innovationskapaciteten, näringslivsstrukturen och intäktsbasen i regionen. Detta 

redovisas i kapitel 4 och 5. Granskningen av det företagsfrämjande systemet ur ett 

jämställdhetsperspektiv som utgör den andra huvuddelen av studien redovisas i kapi-

tel 6. En granskning som summeras i en analys av faktorer av betydelse för aktörer-

nas handlingsutrymme och handlingsförmåga vad gäller att jämställdhetsintegrera 

det företagsfrämjande arbetet. Slutligen summeras studien i en analys av med- och 
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motkrafter för att främja kvinnors företagande och att stärka arbetet med intäktbasen 

i regionen. Detta redovisas i kapitel 7 tillsammans med våra rekommendationer för 

det fortsatta arbetet i regionen. Inledningsvis, i kapitel 2 och 3, presenteras våra ut-

gångspunkter vad gäller att främja kvinnors företagande samt vad gäller jämställdhet 

och tillväxt. 

Figur 1. Analysmodell för studien av främjandet av kvinnors företagande i regionen  

 

Förstudien har genomförts under perioden april-juni 2012. Som del av förstudien har 

en nedbrytning och analys av Reglabs Innovationsindex genomförts för Blekinge. 

Vidare har en analys av näringslivsstrukturen och företagen i den så kallade intäkts-

basen i regionen genomförts ur ett genusperspektiv. Intervjuer har genomförts med 

ett strategiskt urval av representanter för organisationer inom det företagsfrämjande 

systemet samt med ambassadörer för kvinnors företagande i regionen. Totalt har 23 

intervjuer genomförts, varav 17 med företagsfrämjande aktörer (varav 6 kvinnor) 

samt 6 kvinnor som är ambassadörer. Urvalet av företagsfrämjare och ambassadörer 

skedde i samråd med uppdragsgivaren. Intervjuerna har syftat till att få ett kvalitativt 

underlag för en nulägesbild av organisationernas arbete för att främja kvinnors före-

tagande och målsättningar, strategier och utvecklingsmöjligheter gällande jämställd-

hetsintegrering. Se bilaga 1 för intervjupersoner. 

Vidare genomförde Kontigo 19 juni ett arbetsmöte med uppdragsgivaren där studiens 

resultat och slutsatser presenterades och diskuterades.  

Uppdraget har genomförts av ett konsultteam bestående av Peter Kempinsky, Moa 

Almerud och Peter Bjerkesjö från Kontigo samt Inger Danilda, Encounter AB och 

Karin Gagner, Gagnerkonsult. 
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2 Stöd till kvinnors företagande 

En central utgångspunkt som Kontigo haft för uppdraget är att insatser för kvinnors 

(och mäns) företagande samt integrering av ett jämställdhetsperspektiv i det före-

tagsfrämjande systemet handlar om tillväxtmöjligheter för länet. En annan utgångs-

punkt är att insatser för kvinnors företagande bör analyseras utifrån det regionala 

sammanhanget (segregering på arbetsmarknaden, branscher, nyföretagande etc.). 

Dessa perspektiv belyses i kapitel 5 i föreliggande rapport.  

Andra utgångspunkter, som vi väljer att kort beskriva i detta avsnitt, har varit (1) 

jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet, (2) studier av kvinnors 

företagande (3) erfarenheter från 20 års satsningar på kvinnors företagande i Sverige. 

2.1 Jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet 

I Sverige och inom EU har jämställdhetsintegrering varit på agendan sedan mitten av 

1990-talet och jämställdhetsintegrering utgör strategin för att uppnå de jämställd-

hetspolitiska målen i Sverige. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integre-

ras i såväl beslutsfattande, som i planering och utförande av en verksamhet. Förslag 

och beslut bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga kon-

sekvenser för kvinnor och män.  

Att arbeta med jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet handlar om 

att utveckla och förändra systemet så att det inte riskerar att förstärka ojämställda 

förhållanden. Vid första anblicken kan det framstå som att många företagsstöd är 

könsneutrala, men de kan ha olika effekter för kvinnor (som grupp) och män (som 

grupp) som driver företag.  Företagsstöden har t.ex. inte varit utformade för bran-

scher där många kvinnor driver företag som KKN (Kulturella och Kreativa Näringar). 

Genom att många inkubatorer prioriterar företag med teknisk inriktning har många 

kvinnor (och även män) med företag inom innovativ tjänsteverksamhet svårt att få 

tillgång till resurser.  

Jämställdhetsintegrering innebär inte att ”lägga till” insatser för kvinnors företagan-

de till det befintliga företagsfrämjande systemet. Det innebär istället att insatser för 

kvinnors företagande används för att utforma arbetssätt, metoder och modeller, som 

sedan kan integreras i systemet för att utveckla och förändra detsamma. Om vi be-

traktar de företagsfrämjande insatserna som könsneutrala finns en stor risk att rå-

dande strukturer förstärks, vilket påverkar förutsättningarna både för kvinnor och för 

män.  

2.2 Studier av kvinnors företagande 

Forskningen har visat att en manlig norm genomsyrar regionalt tillväxtarbete och det 

företagsfrämjande systemet samt att begrepp som entreprenör, företagare och inno-

vatör i högre utsträckning associeras till män (som grupp) än kvinnor (som grupp).  
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Studier har också visat att själva forskningen om företagande och det företagsfräm-

jande systemet ofta lyfter fram skillnader mellan kvinnor och män som företagare, 

snarare än att belysa villkoren i och för företagandet. Den lyfter fram brister hos 

kvinnor som företagare snarare än brister i system och strukturer i samhället. I den 

svenska forskningen framkommer ofta att skillnaderna är små mellan kvinnors och 

mäns företagande, och att de skillnader som finns ofta kan förklaras mot bakgrund 

faktorer som t.ex. bransch och deltidsarbete.  

Tidigare studier har också visat på betydelsen av att analysera den sociala och organi-

satoriska infrastrukturen i ett strategiskt arbete för att kvinnors företagande ska kun-

na integreras i det regionala tillväxtarbetet. Studier som genomförts i bland annat 

Jönköping, Halland och Östergötland har haft stor betydelse för att öka kunskapen 

om företagsklimat ur ett genusperspektiv, den lokala kontextens betydelse och infra-

strukturer för kvinnors företagande.  

2.3 20 års satsningar på kvinnors företagande 

Det första programmet för kvinnors företagande i Sverige lanserades i början av 

1990-talet och över tid har både inriktningen och storleken på insatserna varierat. 

Utöver näringspolitiken har insatserna haft koppling till regionalpolitik, arbetsmark-

nadspolitik, forskningspolitik och i allt högre utsträckning jämställdhetspolitik. Det 

har handlat om satsningar på affärsrådgivare för kvinnor, lån för kvinnor, resurscen-

traverksamhet, experimentella projekt, forskningsprogram och transnationellt sam-

arbete inom EU.  

Sedan jämställdhetsintegrering som strategi började tillämpas i Sverige har det hand-

lat om såväl riktade insatser som vänt sig till kvinnor som (potentiella) företagare, 

som satsningar som vänt sig till företagsfrämjare. Insatserna riktade till företags-

främjare har inte sällan fokuserat på kompetensutveckling, nätverkande och coach-

ning för affärsrådgivare i syfte att öka genusmedvetenheten. Dels för att skapa förut-

sättningar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det företagsfrämjande sy-

stemet, dels för att öka kvalitén i rådgivningssystemet och stödet till företagare oav-

sett kön. 

Det kan vara svårt att mäta resultaten av insatser för kvinnors företagande och vi har 

idag fortfarande begränsat med kunskap om effekterna. Däremot har vi kunskaper 

om hur deltagare upplevt olika insatser, hur många företag som startats upp inom 

ramen för olika satsningar och hur insatserna integrerats eller inte i det företagsfräm-

jande systemet.1  Uppföljningen av insatserna i Östergötland (från 1992 och framåt), 

som var ett av pilotlänen för de första insatserna, visar att kvinnors företagande rela-

tivt mäns företagande inte förändrats i någon större utsträckning.2  Samtidigt menar 

forskarna att detta inte skall tolkas som ett misslyckande och att effekterna kan 

                                                           
1 Se t.ex Kontigo (2010) Följeforskning av UTCED 2007- 2010 – ett pilotprojekt där fem län sam-
verkar för att främja kvinnors företagande och arbetsliv. Slutrapport 2010 – 10 – 20. 
Tillväxtverket (2010) Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007- 2009 för program-
met Främja kvinnors företagande. 
2 Rapp, Gunilla & Syndin, Elisabeth & (2011) Att främja kvinnors företagande. Exemplet 
Östergötland. Helix Working papers ISSN: 1654 – 8213, Helix Vinn Excellence Centre, Linköpings 
Universitet. 
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komma längre fram.  De insatser som skett för att främja kvinnors företagande har 

varit och är en mycket liten del av de totala främjandeinsatserna. Det sker fortsatt en 

sned fördelning av resurser mellan kvinnor (som grupp) och män (som grupp) efter-

som många insatser vänder sig till branscher där relativt få kvinnor är sysselsatta och 

verksamma som företagare. Det är också viktigt att komma ihåg att företagandet på-

verkas av en rad andra faktorer än det företagsfrämjande systemet. 

Den utvärdering av programmet Främja Kvinnors Företagande för Skåne och Ble-

kinge som Kontigo genomfört visar på framförallt kvalitativa resultat så som ökad 

självkänsla, ökade kunskaper om företagande och ökad motivation att driva sitt före-

tag liksom ökat nätverkande bland deltagarna. Däremot har det varit svårt att mäta 

långsiktiga kvantitativa effekter så som nya jobb, nystartade företag och ökad om-

sättning. De kvalitativa effekterna är dock något som på sikt kan skapa förutsättning-

ar för kvantitativa effekter. En viktig utmaning som lyftes fram i utvärderingen var 

hur arbetet med att Främja Kvinnors företagande i ökad utsträckning kan integreras i 

det ordinarie näringslivsarbetet och knytas till regionala näringslivsstrategier. 3 

 

  

                                                           
3 Kontigo (2011) Utvärdering av Främja Kvinnors Företagande i Skåne och Blekinge 
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3 Jämställdhet och tillväxt 

Som en förklaring och utgångspunkt till varför vi ser det som viktigt att jämställd-

hetsintegrera det företagsfrämjande systemet vill vi i detta kapitel presentera hur vi 

ser på sambandet mellan jämställdhet och tillväxt och varför ett jämställdhetsper-

spektiv är viktigt i det regionala tillväxtarbetet.  

Vi kan börja med att konstatera att det finns ett samband mellan jämställdhet och 

ekonomisk tillväxt. Detta har konstaterats i forskning på både global, regional och 

lokal nivå. Forskningen visar på tydliga teoretiska samband och dessa samband har i 

stor utsträckning kunnat beläggas empiriskt. Hur starkt sambandet är beror i stor 

utsträckning på hur jämställdhet definieras, men några av de aspekter som studerats 

är deltagande i arbetskraften och inkomst, tillgång till och deltagande i olika typer av 

utbildning, egenmakt och deltagande i beslutsfattande positioner samt könssegre-

geringen på arbetsmarknaden och fördelning av förvärvsarbete och obetalt arbete 

mellan könen.   

3.1 Jämställdhet ökar tillväxten 

På global nivå finns ett index, Gender Equity Index, som mäter samvariation mellan 

jämställdhet och BNP-nivå. Det finns även ett flertal andra index som skildrar sam-

band mellan jämställdhet och andra faktorer som i sin tur har stor betydelse för till-

växten. Samtliga av dessa index visar att ökad jämställdhet – mätt genom index – 

samvarierar med ökad BNP eller med andra variabler som i sin tur har starka sam-

band med välstånd och tillväxt.4  

På europeisk nivå har Åsa Löfström under år 2009 studerat sambandet närmare, 

genom ländernas placering på FN:s Gender Development Index och deras respektive 

BNP-nivå per capita. Hon fann ett samband på drygt 0,88, vilket kan betraktas som 

ett starkt samband.5   

                                                           
4 Löfström (2009) Gender equality, economic growth and employment, s. 14.  
5 Ibid, s. 14. 
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Figur 2. Sambandet mellan jämställdhet och BNP-nivå i Europa, baserat på stati-

stik från år 2007.6  

Ett annat sätt att betrakta sambandet mellan jämställdhet och tillväxt är att undersö-

ka hur stor tillväxtökningen skulle bli om arbetsmarknaden blev jämställd. Tillväxt-

potentialen varierar mellan länderna, men för Europa som helhet beräknas den ge-

nomsnittliga tillväxtpotentialen vara 29 procent. För Sveriges del skulle BNP-nivån 

stiga med 21 procent om arbetsmarknaden vore jämställd.  

 

Figur 3. Sveriges potentiella BNP-ökning (21 procent), av en jämställd arbetsmark-

nad. Fördelat på olika förklaringsfaktorer.  
                                                           
6 Löfström (2009) Gender equality, economic growth and employment, s. 14.  
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De två största anledningarna till tillväxtpotentialen är att lönenivåer och deltidsarbe-

te utjämnas mellan könen. Detta gäller givetvis även för företagare. Minst betydelse 

har kvinnornas ökade lönearbete, vilket kan förklaras av att kvinnor i Sverige redan 

har en hög frekvens av lönearbete. På europeisk nivå skiljer sig siffrorna. Där är detta 

den största förklaringen (40 procent) medan utjämningen av lönenivåer och deltids-

arbete svarar för 30 procent vardera.  

För att beräkna tillväxtökningen har ett antal antaganden gjorts.7 Dessa är: 

1. Kvinnors deltagande i arbetskraften ökar till samma nivå som mäns i respek-

tive land.  

2. Kvinnors deltidsarbete minskar till samma nivå som mäns i respektive land.  

3. Produktiviteten av kvinnors arbete ökar till samma nivå som mäns i respekti-

ve land. (Detta antagande bygger på att det finns en korrelation mellan pro-

duktivitet och lönenivå, samt att nuvarande löner utgör ett mått på produkti-

viteten i respektive arbete.)  

Löfström nyanserar sina slutsatser och antaganden med en diskussion om hur eko-

nomin i stort skulle påverkas av att respektive antagande infriades. Det handlar ex-

empelvis om förskjutningen i ekonomin mellan obetalt och betalt arbete samt undan-

trängningen av män inom vissa sektorer, när kvinnornas insteg inom dessa sektorer 

ökar. Det handlar även om att mäns lönenivåer (och deras antagna produktivitet) 

troligen sjunker, när de i ökad utsträckning börjar arbeta inom de låglönesektorer där 

kvinnor idag arbetar.8 

Löfström underbygger sina resonemang med internationell forskning. De ekonomis-

ka sambanden där är betydligt mer komplicerade än de antaganden som gjorts ovan. 

Den typen av samband är emellertid svåra att beräkna. För en utförligare diskussion 

om de nationalekonomiska sambanden mellan jämställdhet och tillväxt, se hennes 

rapport från år 2009, Gender equality, economic growth and employment.   

Sammantaget kan det konstateras att det finns en stor tillväxtpotential i jämställdhet. 

Jämställdhet har många olika dimensioner, men tillväxtpotentialen är störst av jäm-

ställdhet på arbetsmarknaden (inklusive företagande). Forskningen visar dock att 

många andra dimensioner av jämställdhet också har betydelse för tillväxten.   

3.2 Varför ökar jämställdhet tillväxt? 

Kontigo har på uppdrag av Tillväxtverket gjort en omfattande forskningsöversikt av 

sambandet mellan jämställdhet och tillväxt.9 Resultatet av denna översikt visade att 

det finns fem huvudsakliga anledningar till att jämställdhet ökar tillväxten. Dessa är 

att jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare, det fördjupar demokra-

tin och ökar det sociala kapitalet, det höjer den regionala attraktiviteten och det för-

                                                           
7 Löfström (2009) Gender equality, economic growth and employment, s. 26. 
8 Löfström (2009) Gender equality, economic growth and employment, s. 25-28. 
9 Tillväxtverket (2011) Att välja jämställdhet, rapport 0107 
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bättrar innovationsförmågan.10 Därutöver kan många studier bekräfta att jämställda 

företag utvecklas bättre än ojämställda företag. I resten av detta avsnitt beskrivs an-

ledningarna till detta.  

3.2.1 Humankapitalet används effektivare 

När människor arbetar med det som de är bäst på utvecklas ekonomin bättre. Männi-

skors kapacitet kommer till sin rätt och all talang nyttjas optimalt. När samhället inte 

är jämställt snedvrids detta. Diskriminering och föreställningar om vad som är man-

ligt och kvinnligt påverkar människors val av utbildning och yrke eller inom vilket 

område man väljer att starta företag. Valen färgas av kön istället för talang och den 

ekonomiska tillväxtpotentialen kan inte realiseras fullt ut. Detta har testats empiriskt 

och det är konstaterat att en sned könsfördelning i högre utbildning och på arbets-

marknaden dämpar tillväxten.11    

3.2.2 Demokratin fördjupas och det sociala kapitalet ökar 

Demokrati och socialt kapital är i sig faktorer som gynnar tillväxten i ekonomin. När 

demokratin fördjupas ökar legitimiteten för samhällets institutioner, korruptionen 

minskar och viljan att bidra till samhällsutvecklingen ökar. Det sociala kapitalet ska-

par länkar mellan olika grupper av befolkningen och ökar tilliten till samhället och 

andra människor, vilket i sig ökar investeringsviljan. Dessutom bidrar det till att flö-

det av kunskap och idéer ökar, samt underlättar matchningen på arbetsmarknaden.12 

Både demokratin och det sociala kapitalet stärks när jämställdheten ökar. Därigenom 

ökar även tillväxten i ekonomin.  

Empiriskt är det väl belagt att fördjupad demokrati och socialt kapital ökar tillväxt-

takten i ekonomin. Sambandet jämställdhet och fördjupad demokrati samt socialt 

kapital har huvudsakligen belagts genom negativa samband. Många studier visar att 

grupper där bara vissa män har tillträde fattar skeva beslut som missar utvecklings-

potentialen i de områden där främst kvinnor och män med andra sociala bakgrunder 

än deras egna finns representerade. Mest aktuell i ett svenskt tillväxtsammanhang är 

forskarna Forsberg och Lindgren, som 2010 visade att den regionala tillväxtpotentia-

len gick förlorad när de regionala partnerskapen bestod huvudsakligen av en grupp 

män i toppositioner med inbördes täta relationer. Likriktningen ledde till en stark 

                                                           
10 Tillväxtverket (2011) Att välja jämställdhet, rapport 0107, se kap 2, sid 22ff 
11 Boschini (2006) The Impact of Gender Stereotypes on Economic Growth, 06-16 Working Paper 
Series, The International Working Group on Gender, Macroeconomics, and International Econom-
ics. Hämtad på: www.genderandmacro.org, 2011-02-25. 
Breen (1997) “Inequality, Economic Growth and Social Mobility”, The British Journal of Sociology, 
Vol. 48, No. 3 (Sep., 1997), pp. 429-449. 
12 Putnam, Leonardi and Nanetti (1992). Making democracy work: civic traditions in modern 
Italy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
Putnam, Robert D. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community. New 
York: Simon & Schuster. 
van Oorschot, Arts and Gelissen (2006) “Social Capital in Europe: Measurement and Social and 
Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon” Acta Sociologica, Vol. 49, No. 2, Social Capi-
tal, pp. 149-167. 
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betoning av traditionell, mansdominerad industri, på bekostnad av alla andra näring-

ar i regionen.13  

3.2.3 Den regionala attraktiviteten ökar 

För att locka människor att flytta in eller bo kvar i en region är det inte längre till-

räckligt att erbjuda arbetstillfällen, bostäder och infrastruktur. Människor lockas i 

stor utsträckning av dynamiska miljöer som präglas av mångfald, tolerans och rika 

valmöjligheter för alla. Företag vill vara lokaliserade där de har tillgång till den ar-

betskraft de behöver och detta är en förklaring till de ständigt växande storstäderna, 

på bekostnad av små städer och glesbygdssamhällen.14  

I ett nordiskt perspektiv har detta belagts utifrån studier av utflyttningsorter i Nor-

dens periferi, där det finns ett mönster av att kvinnor (och vissa män) flyttar från 

glesbygden medan (andra) män stannar kvar. Speciellt i Norrlands inland har detta 

lett till ett överskott av män. Samhällen präglade av traditionellt manliga intressen 

tenderar att driva bort kvinnor och män som inte har dessa intressen. De flyttar till 

städer med ett rikare utbud av såväl arbetstillfällen som kulturella aktiviteter. Detta 

mönster går igen inte bara i Sverige utan ses även på Island, Grönland, Färöarna, 

Norge och Finland.15 Liknande resonemang förs i den regionala analys av Småland-

Blekinge som OECD genomfört.16 

3.2.4 Innovationsförmågan förbättras 

Kreativitet och innovationer uppstår när erfarenheter från olika områden möts och 

ger upphov till nya idéer. I detta är öppenhet i de system där innovationerna uppstår 

central. Öppenheten leder till att fler idéer uppstår och den större samlingen av kom-

petens med olika erfarenheter ökar effektiviteten i systemet genom att dåliga idéer 

avfärdas snabbare. Empiriska studier har visat att sannolikheten för innovationer är 

nästintill dubbelt så hög i företag med jämn representation av män och kvinnor i per-

sonalen (maximalt 50-60 procent av ena könet) som i företag där ena könet övervä-

ger kraftigt (90-100 procent av ena könet). Det finns också viss empiri från företags-

sektorn, bl.a. rapporterar Volvo Personvagnar positiva erfarenheter i termer av att 

blandade arbetsgrupper är mer innovativa än enkönade.17 

3.2.5 Jämställda företag utvecklas bättre 

Sett utifrån ett företagsperspektiv finns ytterligare ett samband mellan jämställdhet 

och tillväxt; det förbättrar företagens utveckling. Varför detta sker är troligen till stor 

del en sammanvägd effekt av de övriga sambanden. I ett enskilt företag kan de sam-

manlagda effekterna av de olika sambanden studeras samtidigt.  

                                                           
13 Forsberg & Lindgren (red.) (2010) Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken. Karlstad: 
Karlstad University Press. 
14 Florida (2002) The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, communi-
ty and everyday life. New York: Basic Books. 
15 Molina, Johansson & Berglund (red.) (2005). Med periferien i sentrum: en studie av lokal vel-
ferd, arbeidsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien. Alta: Norut NIBR Finnmark. 
16 Se avsnitt 2.1 Anpassning till de demografiska problemen, OECD (engelsk originalversion) och 
Regionförbundet Södra Småland (svensk översättning) (2012) OECD territorial Reviews Småland – 
Blekinge, svensk version. Rapport 
17 Danilda & Granat Thorslund, red. (2011) Innovation & Gender, VINNOVA Information VI 
2011:03 Västerås: Vinnova. 
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Studier visar bland annat att jämställda företag har markant bättre lönsamhet än 

andra företag i samma bransch. Statistisk prognostisering visar att jämställda perso-

nalgrupper år 2012 har dubbelt så stor sannolikhet att överträffa ledningens förvänt-

ningar som personalgrupper där enbart män ingår. Det finns också goda belägg för 

att kvinnor i ledningen och på chefsposter förbättrar företagens beslut. Det leder till 

ökad lönsamhet och ökade aktieutdelningar, samt ökad avkastning på det egna kapi-

talet. Även det motsatta sambandet har belagts empiriskt. Ju större övervikt av ett 

kön på arbetsplatsen, desto lägre är lönsamheten.18 

 

  

                                                           
18 Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen (2007) Female Leadership and Firm Profitability, Helsiniki: 
Finnish Business and Policy Forum, EVA Analysis No 3.  
Nutek (1999) Jämställdhet och lönsamhet, R 1999:19. Nutek : Stockholm.  
Adler (årtal okänt) Women in the Executive Suite Correlate to High Profits. European Project on 
Equal Pay. Hämtad 2011-03-14 på: http://www.csripraktiken.se/wp-content/ upl-
oads/adler_web.pdf.  

 

 

http://www.csripraktiken.se/wp-content/%20uploads/adler_web.pdf
http://www.csripraktiken.se/wp-content/%20uploads/adler_web.pdf
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4 Innovationsdriven tillväxt i Blekinge 

4.1 Förutsättningar för innovationsdriven tillväxt i Blekinge 

Det finns en rad faktorer som påverkar tillväxt och innovationsförmåga i en region. 

En utgångspunkt är dock att en innovationsdriven tillväxt skapas i ett komplex sam-

spel mellan å ena sidan industriell förnyelse- och marknadsförmåga och å andra si-

dan en mer generell nivå av förmågor såsom entreprenörskap, kreativitet, öppenhet 

och mångfald. Nedan presenteras en principiell modell för faktorer som kan anses 

viktiga för en innovationsdriven tillväxt, det vill säga faktorer som påverkar innova-

tionsklimatet i en region. Modellen har utvecklats inom ramen för ett projekt som 

drivits av Reglab, med syftet att konstruera ett index för att mäta regional innova-

tionskapacitet.  Det är i det här sammanhanget värt att understryka att index, som 

bygger på ett urval av indikatorer, endast i begränsad utsträckning belyser de regio-

nala innovationsförutsättningarna ur ett genusperspektiv. 

Viktigt att tänka på är att modellens fokus är faktorer som kan anses påverka innova-

tionskapaciteten i en region, det vill säga de förutsättningar och förmågor som påver-

kar denna. Detta är inte samma sak som att mäta faktorer som påverkar tillväxt, nå-

got som är viktigt att poängtera. I en modell som mäter förutsättningar för tillväxt, 

måste en rad andra faktorer inkluderas, till exempel faktorer som framhålls inom den 

endogena tillväxtteorin (såsom konkurrens, handel etc.) eller de aspekter som ingår 

när totalfaktorproduktivitet eller arbetsproduktivitet mäts (såsom arbetade timmar, 

arbetskraftsdeltagande etc.).   

Figur 4. Innovationsindex – modell för innovationsdriven tillväxt 

 

På en övergripande nivå är makrofaktorer som skattesystem, infrastruktur och regel-

verk i vid mening av betydelse. Dessa utgör basen i modellen men behandlas inte 

vidare i modellen då detta är faktorer som är gemensamma för samtliga av landets 
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regioner. Utöver gynnsamma makroförhållanden krävs även ett antal grundförut-

sättningar som samspelar med marknadsförmåga å den ena sidan och förnyelseför-

måga å den andra. Mer i detalj kan dessa beskrivas på följande sätt.  

Grundförutsättningar: hit räknar vi exempelvis faktorer som öppenhet, mångfald 

och tolerans, den generella utbildningsnivån och rörligheten på arbetsmarknaden. 

Faktorer som i litteraturen pekas ut som viktiga grundläggande förutsättningar för att 

skapa ett öppet och kreativt klimat där individer (kvinnor och män) och därmed idéer 

möts och utvecklas. Dessa faktorer är ofta mer trögföränderliga och de ligger utanför 

det som traditionellt räknas till innovations- eller tillväxtpolitikens område.  

En förmåga till förnyelse: hit räknar vi en regions förmåga och kapacitet att möta 

och utvecklas i takt med omvärldens förändringstryck. Faktorer som vi ser som cen-

trala här är förmåga till nyskapande i näringslivet; att det finns ett positivt klimat och 

en positiv attityd till förändring och förnyelse, samt att det finns tillgång till resurser 

för innovation. Faktorerna i detta block är i högre grad påverkbara, och mer snabb-

föränderliga, än vad som är fallet med grundförutsättningarna.  

En förmåga att förpacka och kommersialisera en idé på en marknad: att 

det finns en förmåga att ta tillvara idéer och föra ut dessa på en marknad ser vi som 

en tredje viktig förmåga. Till detta område menar vi att faktorer som a) näringslivets 

öppenhet och internationella kopplingar är centrala, b) tillgång till kapital, och c) 

förmåga att förpacka och skydda innovationer genom design-, varumärkes- eller pa-

tentskydd. Faktorerna i detta block är också tänkta att i högre grad vara påverkbara, 

och mer snabbföränderliga, än vad som är fallet med grundförutsättningarna. 

Tabell 1. Indikatorer i innovationsindex 

Grundförutsättning 

Öppenhet, tolerans och mångfald av 
människor och företag 
 
Kompetent arbetskraft för innovation 
och förnyelse 
 
Dynamik som skapar förutsättning för 
lärande och nya idéer 

Andel utlandsfödda i dagbefolkningen 

Fördelning av andelen kvinnor och män inom chefsyrken i  
dagbefolkningen 
De 10 största branscherna i länets andel av total sysselsättningen 

Andel sysselsatta inom kreativa klassen i dagbefolkningen 

Andel individer som bytt arbetsgivare under de senaste 3 åren  

Förnyelseförmåga  

Förmåga till nyskapande 
 
Ett positivt klimat till förändring och 
förnyelse 
 
Fysiskt kapital 

Andel nystartade företag per 100 befintliga företag 

Andel elever som deltagit i Ung Företagsamhets                                   
utbildningskoncept av totala antalet gymnasieelever 
Andel som instämmer att företaget är innovativt i Tillväxtverkets 
undersökning ”Företagens villkor och verklighet” 
Forskningsmedel som andel av BRP 

FoU-resurser vid privata arbetsställen som andel av BRP 

Marknadsförmåga  

 
Internationella nätverk i näringslivet 
 
 
Faktisk förmåga till kommersialisering 

 

Utlandsägda företag som andel av totala företagsstocken 

Export som andel av bruttoregionalprodukten  

Andel entreprenöriella individer i dagbefolkningen 

Andelen Patent-, varumärkes- och designansökningar per capita 

Regionens andel av totala antalet riskkapitalinvesteringar 
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Matrisen ovan visar de faktorer eller förmågor som vi ser som centrala för en regions 

samlade innovationskapicitet och som utgör indikatorer i det innovationsindex som 

konstruerats. Många av faktorerna kan vid fördjupde analyser delas upp på kön t.ex. 

utlandsfödda, andel sysselsatta i de största branscherna och deltagare i UF. 

4.1.1 Regionens grundförutsättningar  

Vad kan vi med utgångspunkt i innovationsindexet säga om Blekinges grundförut-

sättningar för innovation? Blekinges totala indexvärde för grundförutsättningar är 79 

(riket = 100) och av figur 5 nedan kan vi utläsa att regionen genomgående har lägre 

indexvärden än riksgenomsnittet för samtliga indikatorer.  

Den största skillnaden mellan Blekinge län och riksgenomsnittet finner vi rörande 

andelen utlandsfödda bland de sysselsatta, som är avsevärt lägre i Blekinge än ge-

nomsnittet i riket. Går vi vidare till den andra variabeln så framgår att könsfördel-

ningen på chefspositioner i näringslivet är mer ojämn i Blekinge än genomsnittet för 

riket. När vi tittar på den tredje variabeln ser vi att det regionala näringslivet är 

mindre diversifierat är genomsnittet för riket, eftersom en större andel av den totala 

sysselsättningen i regionen är knuten till de 10 största branscherna. Den fjärde varia-

beln rörande grundförutsättningar för innovation visar att andelen sysselsatta i den 

kreativa klassen är lägre än genomsnittet för riket. Avslutningsvis konstaterar vi att 

andelen individer som byter arbetsgivare är lägre i Blekinge än genomsnittet för riket. 

Blekinge uppvisar tämligen stora likheter med framförallt Kalmar län, men även de 

övriga jämförelselänen Kronoberg och Jönköping.  

Figur 5. Grundförutsättningar för innovation i Blekinge 
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4.1.2 Regionens förnyelseförmåga 

Det är väsentligt att kunna ta tillvara förutsättningarna för innovation genom en för-

måga till förnyelse och nyskapande i näringslivet. Vad gäller Blekinges förmåga till 

förnyelse så får regionen ett indexvärde på 75 (riket = 100), det vill säga något lägre 

än indexvärdet för grundförutsättningar.  

En viktig del av förnyelseförmågan i det regionala näringslivet utgörs av nyföretagan-

de. Blekinges förnyelsetal, det vill säga andelen nystartade företag per 100 befintliga, 

är dock lägre än genomsnittet för hela riket. I Blekinge är vidare andelen gymnasie-

elever som deltagit i UF:s utbildningskoncept (något som visat sig viktigt för indivi-

dens benägenhet att starta företag senare i livet och särskilt för kvinnor), klart lägre 

än genomsnittet för riket. Andelen företag i Blekinge som anser att de är innovativa 

är emellertid i nivå med andelen i riket som helhet. I nivå med riksgenomsnittet är 

också näringslivets FoU-investeringar, medan forskningsmedel vid lärosäten i rela-

tion till BRP, är klart lägre än genomsnittet för hela riket. I förhållande till jämförel-

selänen har Blekinge framförallt en lägre andel elever som tar del av UF:s utbild-

ningskoncept, men man har i regionen klart större FoU-resurser vid privata arbets-

ställen som andel av BRP.  

Figur 6. Förnyelseförmåga i det regionala näringslivet i Blekinge 
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regioner. Blekinge har dock en mycket stark export, räknat som exportens andel av 

BRP, i förhållande till genomsnittet i riket såväl som jämförelselänen. Andelen entre-

prenöriella individer (kvinnor och män) som andel av dagbefolkningen ligger vidare 

nära riksgenomsnittet. Avsevärt lägre än värdena för riket som helhet är både ande-

len patent-, varumärkes- och designansökningar per capita samt riskkapitalinvester-

ingar per sysselsatt dagbefolkning.  

Figur 7. Marknadsförmåga i det regionala näringslivet i Blekinge 
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Tabell 2. Innovationskapaciteten i Blekinge – Sammanfattning av styrkor och ut-

vecklingsbehov 

Område Styrkor Utvecklingsbehov 

Grundförutsättningar  - Andel utlandsfödda bland  syssel-

satta                                                          

- Könsfördelning på chefsposter          

- Låg diversifiering i näringslivet       

- Lägre andel sysselsatta i kreativa 

klassen                                            - 

Lägre andel sysselsatta som bytt 

arbetsgivare de 3 senaste åren 

Förnyelseförmåga - FoU-resurser i näringslivet          

- Andel företag som instäm-

mer i att man är innovativa 

- Förnyelsegraden i näringslivet         

- Andel FoU-resurser vid högskolan 

- Andel elever som deltagit i Ung 

Företagsamhet 

Marknadsförmåga - Export som andel av BRP           

- Andel entreprenöriella indi-

vider 

- Andel riskkapitalinvesteringar              

- Andel patent, varumärkes- och 

designansökningar                                

 

Samtliga variabler kopplat till grundförutsättningarna i indexet är trögrörliga fakto-

rer som är svåra att påverka på kort och medellång sikt. Vidare finns en strukturell 

dimension som består i att de variabler som ingår i grundförutsättningarna, i flera fall 

är beroende av eller relaterade till regionstorlek. Framförallt ökar förutsättningarna 

för rörlighet på arbetsmarknaden och graden av diversifiering i näringslivet med re-

gionstorlek. Empiriskt har det vidare visat sig att den kreativa klassen, dvs sysselsatta 

i så kallade kreativa yrken, är vanligare i större regioner. Andelen utrikes födda kvin-

nor och män är också högre i storstadsregionerna, vilket även får effekter för andel 

utrikes födda i arbetskraften.  

Förnyelseförmåga  

Avseende förnyelseförmågan i regionen får Blekinge totalt sett klart lägre indexvärde 

än riksgenomsnittet (indexvärde 72 för Blekinge, riket = 100). En viktig dimension av 

förnyelseförmåga är förmågan till nyskapande i form av nyföretagande och entrepre-

nörskap. I detta ligger till exempel att det regionala näringslivet tillförs nya verksam-

heter och affärsidéer som stimulerar konkurrens och nyskapande. Blekinges förnyel-

setal och andelen unga kvinnor och män som deltagit i UF:s utbildningskoncept, är 

emellertid klart lägre än i riket, vilket innebär att det finns frågetecken för förnyelse-

förmågan i regionen. Detta är dock faktorer som kan stimuleras genom en aktiv regi-

onal näringspolitik och konkreta insatser.  

Vad gäller de fysiska resurserna för innovation, så är näringslivets faktiska invester-

ingar i FoU i nivå med riksgenomsnittet, medan forskningsmedel vid regionala lä-



Region Blekinge – Förstudie Främja Kvinnors Företagande  22(50) Kontigo AB 2012.09.04 

rosäten är klart lägre än riksgenomsnittet. Näringslivets FoU-resurser är en viktig 

tillgång i regionen och en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft. En utmaning 

och framgångsfaktor för regionen är vidare att högskolan är lyhörd för det regionala 

näringslivets behov av kompetens och samverkan. Positivt i sammanhanget är vidare 

att bland befintliga företag så är andelen som anser sig vara innovativa i nivå med 

riket som helhet.  

Marknadsförmåga  

Regionen får totalt sett klart lägre indexvärde än riket som helhet (indexvärde 72 för 

Blekinge, riket = 100), men det finns även faktorer som visar på goda förutsättningar 

för en innovationsdriven tillväxt. Blekinge har framförallt en mycket stark exportin-

dustri i förhållande till riket som helhet, vilket visar på internationell konkurrens-

kraft. Det är utifrån ett regionalt perspektiv viktigt att på olika sätt främja en fortsatt 

stark konkurrenskraft och förnyelse med utgångspunkt i exportföretagens behov. En 

annan aspekt av konkurrenskraft är regionens förmåga att attrahera investeringar av 

olika slag. I förhållande till riksgenomsnittet attraherar Blekinge dock mindre inve-

steringar i form av främst låg nivå för riskkapitalinvesteringar samt även ett relativt 

sett lågt utländskt ägande i näringslivet. Detta indikerar att det är en etablerad när-

ingslivsstruktur som står för den internationella konkurrenskraften i regionen, me-

dan det finns frågetecken för framväxten av nya tillväxtområden.  

I Blekinge är vidare andelen entreprenöriella kvinnor och män nära nivån för riket 

som helhet. Regionen har således rörande detta förutsättningar i nivå med riket för 

en marknadsdriven innovationsförmåga. Däremot är andelen patent-, varumärkes- 

och designansökningar per capita låg, vilket kan indikera att den innovativa höjden i 

företagande och idéutveckling är jämförelsevis låg. Det kan därför finnas anledning 

att se över den stödjande strukturen kring detta område för att bättre främja idé- och 

företagsutveckling med innovativ höjd samt insatser för att främja kvinnors innova-

tion. 

Innovationskapaciteten och intäktsbasen i regionen 

Att stärka intäktsbasen är centralt för arbetet med konkurrenskraft och tillväxt i regi-

onen. Granskningen av innovationskapaciteten i regionen baserat på Innovationsin-

dex kan ge visst underlag för arbetet med att stärka intäktsbasen. Förutsättningarna 

för innovation i regionen rör faktorer som har betydelse för intäktsbasen i regionen. 

Förutsättningarna är dock mer trögrörliga till sin karaktär och kan också samman-

hänga med regionens storlek och därmed svårare att påverka på kortare sikt. Det rör 

exempelvis storleken på den kreativa klassen i regionen som har betydelse för förny-

elseförmågan i en region och därmed på förmågan att utveckla nya affärsidéer och att 

stärka konkurrenskraften i befintliga verksamheter. Satsningarna på FoU i näringsli-

vet ligger i nivå med riksgenomsnittet vilket kan ses en positiv förutsättning för att 

stärka intäktsbasen i regionen. Däremot kan den lägre nivån för  forskningsmedel vid 

regionens lärosäten på sikt hämma utvecklingen av intäktsbasen i regionen.  

Vad gäller marknadsförmågan så visar index att Blekinge, relativt sett, har en stark 

exportindustri, vilken kan ses som en indikation på en relativt stark intäktsbas i regi-
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onen. Däremot har regionen låga värden vad gäller riskkapitalinvesteringar och ut-

ländskt ägande i näringslivet, något som kan hämma utvecklingen av intäktsbasen på 

sikt. Andelen entreprenöriella kvinnor och män i regionen är i nivå med riket vilket 

kan ses som en tillgång i arbetet med att stärka intäktsbasen i regionen. Andelen pa-

tent-, varumärkes- och designansökningar per capita är dock låg, vilket indikerar att 

den innovativa höjden i företagande och idéutveckling är jämförelsevis låg. Något 

som kan vara en hämsko för en fortsatt utveckling av intäktsbasen i regionen. 

Sammantaget kan vi konstatera att vad gäller innovationskapaciteten finns struktu-

rella likheter mellan Blekinge och de tre Smålandslänen. Något som är i linje med 

den regionala analys av Småland och Blekinge som OECD genomförde under 2010-

2011. 
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5 Näringslivsstruktur i Blekinge 

Detta kapitel ska med hjälp av officiell statistik övergripande beskriva näringslivs-

strukturen i Blekinge utifrån ett könsperspektiv samt även applicera ett könsperspek-

tiv på ett statistiskt material som beskriver företagen som tillhör intäktsbasen i Ble-

kinge. Beskrivningen visar att det finns en tydlig könsdimension kopplat till detta. 

Kapitlet avslutas även med ett underlag rörande tillväxtvilja och upplevda hinder för 

tillväxt bland kvinnor som driver företag i Blekinge.  

5.1 Sysselsättning och företagande i Blekinge 

5.1.1 En könssegregerad arbetsmarknad  

Arbetsmarknaden är könssegregerad på så sätt att kvinnor och män i stor utsträck-

ning är sysselsatta i olika branscher, verksamheter och yrken. Det påverkar även 

kvinnors och mäns företagande och det är vanligare att män driver företag. I de om-

råden som är mansdominerade på arbetsmarknadsmarknaden återfinns ofta få kvin-

nor som företagare t.ex. IT-branschen. Vi ska i detta avsnitt titta närmare på dessa 

mönster för Blekinge län.  

Tabell 3 nedan innehåller mycket information om arbetsmarknaden i Blekinge och 

riket uppdelat på kön. Tabellen visar andel sysselsatta män och kvinnor i olika bran-

scher år 2010 i Blekinge samt i riket. Tabellen ska läsas som att 4 procent av alla sys-

selsatta män i Blekinge är sysselsatta i branschen jordbruk, skogsbruk och fiske och 

så vidare. Till att börja med kan vi konstatera att för Blekinge så är tillverkningsindu-

strin avsevärt viktigare för den totala sysselsättningen än i riket, samma sak gäller 

branscherna offentlig förvaltning och försvar samt vård och omsorg; sociala tjänster 

som domineras av offentlig sektor. Den privata tjänstesektorn är dock av mindre be-

tydelse för sysselsättningen i Blekinge. I princip samtliga andra tjänstebranscher är 

viktigare för sysselsättningen i riket än i Blekinge, särskilt tydligt är detta inom han-

del och företagstjänster.  

Det finns ett antal branscher som är tydligt könssegregerade i såväl riket som i Ble-

kinge. Till dessa hör jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning, bygg-

verksamhet, transport och magasinering, utbildning samt vård och omsorg; sociala 

tjänster. I Blekinge är framförallt tillverkningsindustrin av särskild betydelse för 

män, nära en tredjedel av alla män är sysselsatta inom industrin. Vidare är branschen 

offentlig förvaltning och försvar särskilt viktig för män i Blekinge. Kvinnorna i Ble-

kinge är i mycket stor utsträckning sysselsatta inom branscherna vård och omsorg; 

sociala tjänster samt utbildning. Tillsammans sysselsätter dessa branscher 50 pro-

cent av alla förvärvsarbetande kvinnor i Blekinge.  

Sammanfattningsvis är den privata tjänstesektorn av mindre betydelse för sysselsätt-

ningen i Blekinge och detta gäller för både kvinnor och män. Vidare är män i Blekinge 

starkt koncentrerade till tillverkningsindustrin och försvarsverksamhet, medan Ble-

kinges kvinnor är mycket starkt koncentrerade till utbildning och vård och omsorg; 

sociala tjänster.  
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Tabell 3. Andel sysselsatta fördelat efter bransch (SNI 2007) och kön år 2010 

Bransch Män Kvinnor Totalt 

 Blekinge Riket Blekinge Riket Blekinge Riket 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 4% 3% 1% 1% 3% 2% 

Tillverkning och utvinning 29% 20% 8% 7% 19% 14% 

Energiförsörjning; miljöverksamhet 2% 2% 1% 0% 1% 1% 

Byggverksamhet 11% 12% 1% 1% 6% 7% 

Handel 9% 13% 8% 12% 9% 12% 

Transport och magasinering 5% 8% 1% 2% 4% 5% 

Hotell- och restaurangverksamhet 2% 3% 3% 4% 2% 3% 

Information och kommunikation 4% 5% 2% 2% 3% 4% 

Finans- och försäkringsverksamhet 1% 2% 1% 2% 1% 2% 

Fastighetsverksamhet 2% 2% 1% 1% 2% 2% 

Företagstjänster 8% 12% 8% 10% 8% 11% 

Offentlig förvaltning och försvar 11% 5% 8% 7% 9% 6% 

Utbildning 5% 5% 17% 16% 11% 11% 

Vård och omsorg; sociala tjänster 5% 5% 33% 28% 18% 16% 

Kulturella och personliga tjänster 3% 4% 4% 5% 3% 4% 

Okänd bransch 1% 1% 2% 1% 1% 1% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Källa: SCB (RAMS) 

I det fortsatta ska vi nu rikta uppmärksamheten mot en speciell grupp på arbets-

marknaden, nämligen de som får sin utkomst från eget företagande. Vi har inom ra-

men för denna studie inte kunnat få tillgång till de senaste siffrorna för 2010. Istället 

redovisas här data för 2008 och med utgångspunkt i den tidigare näringsgrensindel-

ningen (SNI 2002). Detta är för vårt syfte här, att visa på fördelningen av kvinnor och 

män i olika branscher, av mindre betydelse ur ett jämförande perspektiv. Dels för att 

data är förhållandevis ny och dels för att det på så aggregerad nivå som redovisas här 

är små skillnader mellan SNI 2002 och SNI 2007.  

Jämfört med riket som helhet är andelen företagare i Blekinge framförallt tydligare 

koncentrerade till branschen jordbruk, skogsbruk och fiske och i viss utsträckning 

inom handeln, medan andelen företagarna i riket som helhet i större utsträckning 

finns inom branscherna företagstjänster och samhälleliga och personliga tjänster.  

Vad gäller företagande män i Blekinge återfinns nära en fjärdedel inom branschen 

jordbruk, skogsbruk och fiske, vilket är en avsevärd skillnad gentemot företagande 

män i riket samt även jämfört med företagande kvinnor. Generellt kan även sägas att 

det är avsevärt vanligare att män driver företag inom tillverkning, byggverksamhet 

samt transport, magasinering och kommunikation jämfört med kvinnor. Detta gäller 

både för Blekinge och i riket totalt sett. Kvinnor, såväl i Blekinge som i riket som hel-

het, driver jämfört med män i klart större utsträckning företag inom Hälso- och sjuk-

vård, sociala tjänster samt samhälleliga och personliga tjänster. Utmärkande för före-

tagande kvinnor i Blekinge är att en så stor andel driver företag inom handel, ungefär 

var femte företagande kvinna i Blekinge driver företag i denna bransch. Vidare är det 

en mycket stor andel (16 procent) företagande kvinnor i Blekinge som i statistiken 
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saknar branschtillhörighet. De allra flesta företag som saknar branschtillhörighet är 

småskaliga näringsverksamheter med mycket begränsad omsättning.  

Tabell 4. Andel företagare fördelat efter bransch (SNI 2002) och kön år 2008 

Bransch Män Kvinnor Totalt 

 Blekinge Riket Blekinge Riket Blekinge Riket 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 23% 13% 8% 6% 19% 11% 

Tillverkning, utvinning 8% 9% 5% 5% 7% 8% 

El-, Gas-, Värme- och vattenförsörjning 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Byggverksamhet 17% 18% 2% 2% 13% 13% 

Handel 15% 15% 21% 15% 17% 15% 

Hotell- och restaurangverksamhet 4% 4% 5% 5% 5% 4% 

Transport, magasinering och kommunikation 6% 7% 1% 2% 5% 5% 

Finansiell verksamhet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fastighetsverksamhet, företagstjänster etc. 16% 22% 13% 22% 15% 22% 

Utbildning 1% 1% 1% 2% 1% 1% 

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 2% 2% 6% 8% 3% 4% 

Samhälleliga och personliga tjänster 3% 5% 22% 22% 8% 10% 

Okänd bransch 4% 3% 16% 11% 7% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Källa: SCB (RAMS) 

5.1.2 Grad av segregering på arbetsmarknaden och i företagande  

Vi har kunnat konstatera i den inledande karteringen av arbetsmarknaden i Blekinge 

utifrån ett könsperspektiv att kvinnor och män är sysselsatta i olika branscher och att 

detta mönster även gäller företagandet. Statistiken indikerar även att könssegre-

geringen är mer påtaglig i Blekinge än i riket som helhet.  

Ett vanligt sätt att mäta graden av könssegregering är genom olika typer av segre-

geringsindex (index of dissimilarity). Detta kan göras med utgångspunkt i till exem-

pel män och kvinnors fördelning i olika branscher (yrken förekommer också vanligt 

förekommande i olika studier). Indexet kan anta värden mellan 0 och 100, där värden 

nära noll innebär att män och kvinnor är jämnt fördelade över branscherna, medan 

värden nära 100 innebär att män och kvinnor återfinns i totalt skilda branscher. Ge-

nerellt kan sägas att indexvärdet tenderar att öka med skalnivån, dvs graden av 

segregering ökar ju finare branschindelning som indexet beräknas från.  Här har in-

dex för könssegregering beräknats för såväl sysselsättningen totalt sett som för före-

tagande (SNI på 2-siffersnivå).  

Indexvärden ska i tabell 5 nedan tolkas som att i Blekinge behöver 49, 4 procent av 

alla kvinnor byta bransch för att sysselsättningen i olika branscher ska vara jämnt 

fördelad mellan kvinnor och män. För företagandet är segregeringen något lägre jäm-

fört med den totala sysselsättningen. Arbetsmarknaden och företagandet i Blekinge 

är vidare något starkare segregerat i Blekinge jämfört med riket som helhet.  
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Tabell 5. Segregeringsindex för sysselsatta och företagare  

 Samtliga sysselsatta* Företagare 

Blekinge 49,4 46,7 

Riket 43,5 41,4 
Källa: SCB (RAMS), egen bearbetning *Anställda och företagare enligt RAMS 
 

5.1.3 Nyföretagande i Blekinge 

Nyföretagandet är en viktig del av dynamiken i näringslivet. Nya företag stimulerar 

konkurrens och kan tillföra marknaden nya affärsidéer, produkter och innovationer 

som skapar nya tillväxtområden som kan stärka intäktsbasen i regionen. Totalt sett 

startades 730 nya företag i Blekinge län år 2010. Ser vi till antalet nystartade företag 

per 1000 invånare i Blekinge är detta 8,1, vilket ligger under riksgenomsnittet 0m 

11,6.19 Blekinge ligger också något lägre än samtliga Smålandslänen med Jönköpings 

län som ligger på 8,2 som närmaste jämförbara län. Den långsiktiga trenden både 

nationellt och i Blekinge är att antalet nya företag ökar, både till följd av förändrade 

metoder att identifiera nya företag, men även en faktisk utveckling.  

En trend i Blekinge under de senaste 20 åren är även att andel nystartade företag som 

drivs av kvinnor ökar. En svagt ökande trend kan även observeras på nationell nivå 

under 2000-talet. 2010 var andelen nystartade företag som drivs av kvinnor 35 pro-

cent (riket 32 procent), den högsta siffran under hela 2000-talet. Ser vi till antalet 

nya företag per 1000 kvinnor så ligger Blekinge på 6,1, vilket är högre än Smålands-

länen men lägre än rikssnittet om 7.6.20 

Figur 8. Andel nystartade företag i Blekinge fördelat efter ledningens könssamman-

sättning år 2000-2010 

 

Källa: Tillväxtanalys 

                                                           
19 Uppgifterna avser 2010 och kommer från Tillväxtverket. Se Regionfakta.se 
20  Uppgifterna avser 2010 och kommer från Tillväxtverket. Se Regionfakta.se 
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5.2 Intäktsbasen i Blekinge  

5.2.1 Analys av företagen i intäktsbasen ur ett genusperspektiv 

Att stärka intäktsbasen i regionen är en prioriterad inriktning för regionens tillväxt-

arbete. Till intäktsbasen hör företag som i huvudsak producerar varor och tjänster för 

marknader utanför regionen, men det kan även handla om exempelvis statlig verk-

samhet som förlagts till regionen. Dessa verksamheter genererar därmed ekonomiska 

värden för regionen med ursprung från andra delar av landet eller från andra länder. 

Ur ett näringslivsutvecklande perspektiv är det viktigt att stärka intäktsbasen i regio-

nen, eftersom dessa företag tillför det regionala näringslivet externa resurser och 

stärker på detta sätt arbetsmarknaden i regionen.21  

Kontigo har i denna studie fått tillgång till uppgifter om de företag och verksamheter 

som identifierats tillhöra intäktsbasen år 2010. Syftet med detta avsnitt är att närma-

re studera dessa verksamheter utifrån ett könsperspektiv.   

Totalt sett tillhör 349 arbetsställen (främst företag, 5 eller fler anställda) vad man 

kallar intäktsbasen i regionen år 2010.22 De företag som identifierats att tillhöra in-

täktsbasen i regionen finns i många branscher och bedriver en mängd olika, men är 

ändå på en mer aggregerad branschnivå tydligt koncentrerade till ett antal bransch-

områden. Detta framgår av figur 9 nedan. Nära hälften av företagen tillhör tillverk-

ningsindustrin. 14 procent finns inom företagstjänster, 13 procent inom IT-sektorn 

och 7 procent inom handeln.  

Figur 9. Andel företag i intäktsbasen fördelat efter bransch (SNI 2007) år 2010 

 

Källa: Region Blekinge (UC Select) 

                                                           
21 Region Blekinge (2009) Intäktsbasen: Nyckeln till Blekinges tillväxt 
22 Region Blekinge och Okatima AB (2011) Intäktsbasen i Blekinge 2010 
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Om vi ser till antal arbetsställen totalt sett i Blekinge så utgör intäktsbasen en ganska 

begränsad andel år 2010. Intäktsbasen utgör enbart 2 procent av samtliga arbetsstäl-

len i Blekinge, vilket beror på att nära 90 procent av alla arbetsställen har färre än 5 

anställda. Jämför vi intäktsbasen med de arbetsställen i det regionala näringslivet 

som har 5 eller fler anställda, utgör emellertid intäktsbasen 18 procent av dessa eller 

knappt vart femte arbetsställe. Intäktsbasföretagen utgör en särskilt stor andel av 

arbetsställena inom tillverkningsindustrin och IT-sektorn, men även inom de areella 

näringarna och företagstjänstesektorn.  De tre förstnämnda branschområdena är 

tydligt mansdominerade sektorer, medan företagstjänster är mer jämlik vad gäller 

både andel sysselsatta och företagande kvinnor och män.  

Figur 10. Intäktsbasens andel av Blekinges näringsliv (arbetsställen) år 2010, för-

delat efter bransch 

 

Källa: Region Blekinge samt SCB (företagsregistret), egen bearbetning 

Intäktsbasföretagens andel av sysselsättningen (anställda) i Blekinge är cirka 30 pro-

cent och det är liten skillnad beroende på om vi använder hela arbetsmarknaden som 

bas eller bara utgår från sysselsättningen på arbetsställen med 5 eller fler anställda. 

Detta beror på att de anställda totalt sett är koncentrerade till större arbetsställen. 

Även när vi ser till antal anställda är intäktsbasföretagen framförallt viktiga inom 

tillverkningsindustrin och IT-sektorn. 
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Figur 11. Intäktsbasens andel av Blekinges arbetsmarknad (anställda) år 2010, för-

delat efter bransch 

 

Källa: Region Blekinge samt SCB (företagsregistret), egen bearbetning  

Vi har kunnat konstatera att intäktsbasföretagen och de som är sysselsatta inom des-

sa verksamheter är tydligt koncentrerade till ett antal branschområden i regionen. 

Utifrån ett könsperspektiv är det intressant att undersöka hur andelen kvinnor och 

män fördelar sig i dessa branscher, eller snarare i de SNI-koder som intäktsbasföre-

tagen finns inom (det är inte möjligt att redovisa könsfördelad statistik över syssel-

satta på varje enskilt arbetsställe). För detta syfte utnyttjar vi den registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som presenterades tidigare, men utgår ifrån den 

allra högsta femsiffriga skalnivån för SNI-koder. På denna nivå finns totalt sett 832 

olika branscher i riket, i intäktsbasen i Blekinge finns verksamheter i totalt 150 av 

dessa SNI-koder. Dessa 150 SNI-koder kallar vi här för intäktsbasbranscher.  

Av tabell 6 nedan framgår att 17 procent av alla sysselsatta kvinnor är sysselsatta i 

intäktsbasbranscher, medan motsvarande andel för män i Blekinge är 43 procent. 

Läser vi tabellen på andra ledden kommer vi fram till att cirka 75 procent av alla sys-

selsatta i intäktsbasbranscher, är män. Intäktsbasen, som den definierats inom ra-

men för Region Blekinges arbete, är därmed tydligt könsmärkt. En regional satsning 

på företag som tillhör intäktsbasen, som den definierats i regionen, utestänger där-

med framförallt kvinnor. På liknande sätt utestängs många företag som drivs av 

kvinnor, vilket gör att förutsättningarna för en nödvändig förnyelse i näringslivet 

med nya tillväxtföretag och tillväxtbranscher kan försvagas.  
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Tabell 6. Antal sysselsatta män och kvinnor i intäktsbasbranscher 

Bransch Antal sysselsatta Andel sysselsatta 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Intäktsbasbransch 14 922 (74%) 5 294 (26%) 20 216 43% 17% 30% 

Övriga branscher  20 179 (44%) 26 174 (56%) 46 353 57% 83% 70% 

Samtliga 35101 (53%) 31468 (47%) 66569 100% 100% 100% 

    

5.2.2 Företagsledningen i företag som tillhör intäktsbasen 

I detta avsnitt granskas könsfördelningen i företagsledningen i företag i Blekinge som 

tillhör intäktsbasen. En fråga att undersöka är om detta skiljer sig från andra företag i 

Blekinge som inte tillhör intäktsbasen. Kontigo har här använt den webbaserade när-

ingslivsdatabasen Affärsdata, som innehåller ekonomiska uppgifter samt uppgifter 

om funktionärer för samtliga aktiebolag i Sverige. En avgränsning har gjorts till att i 

undersökningen enbart inkludera företag med säte och verksamhet i Blekinge. Detta 

för att få en relevant bild av hur företagsledningarna ser ut i det regionala näringsli-

vet. Flera stora och viktiga arbetsgivare faller därför bort ur undersökningen, exem-

pelvis företag som Volvo PV. Men det är inte i denna studie relevant att studera köns-

fördelning i liknande bolags styrelse och operativa ledning, utan mer intressant att 

studera detta för framförallt ägardrivna företag i Blekinge. Från Affärsdata har upp-

gifter hämtats om vd och styrelse för företag tillhörande intäktsbasen i Blekinge samt 

samtliga övriga aktiebolag med minst 1 anställd och minst 1 miljon i omsättning se-

naste bokslutsåret. Totalt har med dessa kriterier 239 aktiebolag identifierats som 

tillhörande intäktsbasen och 1342 aktiebolag som inte tillhör intäktsbasen.  

Tabellen nedan visar en sammanställning över vd och styrelseordföranden i företag 

som tillhör intäktsbasen och företag som inte gör detta. Av aktiebolagen som tillhör 

intäktsbasen i Blekinge har 149 stycken en enligt registret formell vd. 95 procent av 

dessa är män och bara 5 procent, eller 7 stycken, är kvinnor. Av de aktiebolag som 

inte tillhör intäktsbasen har 425 stycken en formell vd i registret. 90 procent av dessa 

är män och 10 procent är kvinnor. Ser vi till styrelseordföranden i dessa företag är 

andelen kvinnor ca 10 procent i båda populationerna. Kvinnorna är således kraftigt 

underrepresenterade i dessa ledande funktioner i företagen.  

Tabell 7. Antal kvinnor och män i styrelser i aktiebolag med säte och verksamhet i 

Blekinge år 2010 

Funktion Roll Intäktsbasen Ej intäktsbasen 

VD Samtliga företag 239 1342 

   Därav företag med vd 149 425 

   Därav företag med man som VD 142 383 

   Därav företag med kvinna som VD 7 42 

Styrelseordförande Samtliga företag 239 1342 

   Därav företag med styrelseordf. 160 502 

   Därav företag med man som styrelseordf. 145 453 

   Därav företag med kvinna som styrelseordf. 15 49 

Källa: Affärsdata, egen bearbetning av uppgifter om aktiebolag 
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Som vi kunde se ovan så är det långt ifrån alla företag som har en formell vd som 

sköter den operativa ledningen av företaget. Detta visar i många fall ändå inte hela 

bilden av företagets ledning. Ett mindre ägardrivet företag kan ha en formell vd, men 

övriga delägare kan vara lika delaktiga i den strategiska ledningen av företaget. Ett 

sätt att studera könsfördelningen i företagsledningarna är därför att ta hänsyn till hur 

styrelsen ser ut och inte minst till styrelsens storlek.  

Av tabell 8 nedan framgår att totalt sett är andelen kvinnor i styrelser i aktiebolag 

som tillhör intäktsbasen 16 procent, medan andelen i övriga företag är 26 procent. 

Intressant är att andelen kvinnor är störst i de minsta styrelserna samt i de största. 

Anledningen till att det är en relativt stor andel kvinnor i styrelser med 2 ledamöter, 

är att vi i företag med enbart en ordinarie styrelseledamot även inkluderat styrelse-

suppleanten. Detta med anledning av att dessa företag ofta är familjeföretag och att 

inkludera suppleanten ger, menar vi, en bättre bild av företagens ledning än om man 

enbart inkluderar ordinarie ledamöter. Denna metod bidrar starkt till att fler kvinnor 

inkluderas i sammanställningen än vad som annars skulle varit fallet.  

Tabell 8. Andel kvinnor och män i aktiebolags styrelser fördelat efter styrelsens 

storlek 

Styrelsens storlek Intäktsbasen Ej intäktsbas 

 Andel 
män 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Andel 
kvinnor 

2 ledamöter* 78% 22% 68% 32% 

3-5 ledamöter 89% 11% 86% 14% 

6 eller fler leda-
möter 

76% 24% 76% 24% 

Totalt 84% 16% 74% 26% 

Källa: Affärsdata, egen bearbetning av uppgifter om aktiebolag 
*I företag med enbart två funktionärer i styrelsen har vi inkluderat styrelsesuppleanter i samman-
ställningen (ofta familjeföretag), i övriga fall har vi enbart inkluderat ordinarie ledamöter 

 

Vidare kan vi utifrån tabell 9 nedan se att andelen kvinnor i styrelsen förefaller mins-

ka med företagsstorlek. Andelen kvinnor i styrelsen är störst i de minsta företagen 

med 1-4 anställda. Det är även en större andel kvinnor totalt sett i styrelser i företag 

med färre än 10 anställda.  

Tabell 9. Andel (%) kvinnor och män i styrelser i aktiebolag med säte och verksam-

het i Blekinge år 2010 

Företagsstorlek Ej intäktsbasen Intäktsbasen 

 Andel 
män 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Andel 
kvinnor 

250 eller fler anställda 89% 11% 87% 13% 

50-249 anställda 82% 18% 88% 13% 

10-49 anställda 81% 19% 83% 17% 

5-9 anställda 75% 25% 80% 20% 

1-4 anställda 68% 32% - - 

Totalt 74% 26% 84% 16% 

Källa: Affärsdata, egen bearbetning av uppgifter om aktiebolag 
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Avslutningsvis studeras hur stor andel av styrelserna som är jämställda, dvs har en 

fördelning av kvinnor och män som inte över/understiger 40-60 procent, samt hur 

stor andel av styrelserna som är mans- eller kvinnodominerade. Hos företagen som 

tillhör intäktsbasen är hela 76 procent mansdominerade, 23 procent är jämställda 

och enbart 1 procent är kvinnodominerade. Ser vi istället till de företag som inte till-

hör intäktsbasen så är hälften mansdominerade, 46 procent jämställda och 4 procent 

kvinnodominerade.  

Figur 12. Könsfördelning i aktiebolagens styrelser  

 

Källa: Affärsdata, egen bearbetning av uppgifter om aktiebolag 

Den statistiska beskrivningen i detta kapitel har på olika sätt visat att det finns en 

tydlig könsdimension kopplad till en diskussion om intäktsbasen i Blekinge. Män är 

på olika nivåer tydligt överrepresenterade i de branscher som kan definieras som 

intäktsbasbranscher och även i ledningen för de företag som tillhör intäktsbasen. En 

del av detta är att män driver företag som i genomsnitt är större än de som drivs av 

kvinnor. Många kvinnor (och män) som driver företag syns därför inte i en diskussion 

kring vilka företag som bidrar till intäktsbasen i regionen, eftersom omkring 90 pro-

cent23 av alla företag i Blekinge inte inkluderas i definitionen (företag med minst 5 

anställda).  

Ett alternativt sätt att studera potentialen i att utveckla intäktsbasen i regionen är att 

utnyttja information i undersökningen Företagens villkor och verklighet. Med ut-

gångspunkt i undersökningen från 2008 framgår att 13 procent av alla kvinnor i Ble-

kinge som driver företag, har en marknadsorientering som sträcker sig utanför den 

lokala marknaden. Motsvarande andel för män är 24 procent. Detta indikerar att ca 

37 procent av alla företag i Blekinge har en marknadsorientering som gör att de bi-

drar till vad man kallar intäktsbasen i regionen.  

                                                           
23 SCB (Företagsregistret) 
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Figur 13. Marknadsorientering för kvinnor och män i Blekinge som driver företag 

 

Källa: Företagens villkor och verklighet 2008 

Källa: Företagens villkor och verklighet 2008 

5.2.3 Tillväxtvilja och upplevda tillväxthinder för kvinnor i Blekinge 

Som avslutning ska vi titta närmare på hur förutsättningarna för fler och växande 

företag som drivs av kvinnor ser ut i Blekinge med utgångspunkt i den nationella un-

dersökningen Företagens villkor och verklighet, som genomförs av Tillväxtverket och 

SCB vart tredje år (senast 2011).  

Ett företag kan växa dels genom att antalet anställda i företaget ökar, en annan form 

av tillväxt är ökad omsättning med bibehållen omfattning av arbetskraft i företaget. 

Det senare förutsätter någon form av ökad produktivitet. Andelen kvinnor som driver 

företag i Blekinge och som vill växa genom att öka antalet anställda är lägst i landet 

enligt undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011. Riksgenomsnittet är 37 

procent av alla företag som drivs av kvinnor, medan 27 procent av företagen som 

drivs av kvinnor i Blekinge vill växa genom att öka antalet anställda. Däremot är det 

en stor andel av kvinnorna i Blekinge som vill växa genom att öka sin omsättning. 

Totalt sett är tillväxtviljan i Blekinge i nivå med riket som helhet. Att det är en så stor 

andel av kvinnorna i Blekinge som vill växa genom att öka sin omsättning kan bero på 

att ett grundläggande problem är att man har små marginaler i verksamheten. 

 

 

 

 

87% 
76% 

11% 
19% 

2% 
5% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Kvinnor Män 

Internationell 

Nationell 

Lokal 



Region Blekinge – Förstudie Främja Kvinnors Företagande  35(50) Kontigo AB 2012.09.04 

Figur 14. Andel företag som drivs av kvinnor som vill låta sitt företag växa  

 

Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 

Vilka är då de upplevda hindren för tillväxt för kvinnor som driver företag i Blekinge? 

Totalt sett bland kvinnor i riket upplevs bristen på egen tid som det största tillväxt-

hindret. Så är inte fallet i Blekinge, utan lagar och myndighetsregler upplevs som det 

största hindret. Detta kan bero på att branschstrukturen i Blekinge skiljer sig något 

mot riket som helhet. Vi vet sedan tidigare att det är mycket vanligt att kvinnor i Ble-

kinge driver företag inom handel, vilket är en tänkbar bidragande förklaring. I övrigt 

är det mycket små skillnader mellan Blekinge och riket som helhet. Vidare kan det 

vara värt att överväga om de satsningar på bättre information till företagare som görs 

av nationella myndigheter som Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket bör 

kompletteras med riktade insatser vad gäller information till företagare även på regi-

onal nivå. 
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Figur 15. Andel företag som drivs av kvinnor som anger att följande faktorer utgör 

ett stort tillväxthinder

 

Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 
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6 De företagsfrämjande aktörerna  

I detta kapitel ges en bild av det företagsfrämjande systemet i Blekinge med syftet att 

undersöka kvinnors förutsättningar att ta del av systemet på lika villkor som män. 

Genom att förbättra förutsättningarna för kvinnor och män att ta del det företags-

främjande systemet på lika villkor bidrar man till att den potential som finns både 

hos män och kvinnor i regionen bättre kan tas till vara. Detta kan i sin tur leda till att 

intäktsbasen och tillväxtförutsättningarna i regionen stärks. För att beskriva det före-

tagsfrämjande systemet och dess aktörer utifrån ett jämställdhetsperspektiv utgår vi 

från den analysmodell som presenterats i början av rapporten.  

Figur 16. Analysmodell för förstudien 

 

Efter en inledande beskrivning av de aktörer som utgör det offentligt finansierade 

företagsfrämjande förs en diskussion kring vilka hinder de företagsfrämjande aktö-

rerna idag ser för kvinnors företagande. Det handlar här om hinder som inte nödvän-

digtvis bör ses som svagheter eller utvecklingsbehov inom det företagsfrämjande sy-

stemet, utan hinder i samhället i stort som har en negativ påverkan på kvinnors före-

tagande. Vi beskriver även aktörernas bild av gynnsamma faktorer så kallade ”med-

krafter” som finns i samhället i stort som upplevs påverka kvinnors företagande på ett 

positivt sätt.  Genom att beskriva hur aktörerna ser på hinder och medkrafter kan vi 

få en bild av aktörernas uppfattning av kvinnor som driver företag som grupp betrak-

tat. Detta är viktigt för att öka förståelsen för vilka föreställningar som finns och som 

eventuellt påverkar aktörernas jämställdhetsarbete och arbete för att främja kvinnors 

företagande. Vi beskriver även vad aktörerna redan idag gör idag för att säkra jäm-

ställdhet och för att främja kvinnors företagande inom ramen av sina ordinarie verk-

samheter. 

Region Blekinge – Förstudie Främja Kvinnors Företagande  6(46) Kontigo AB 2012.07.11 

motkrafter för att främja kvinnors företagande och att stärka arbetet med intäktbasen 

i regionen. Detta redovisas i kapitel 7 tillsammans med våra rekommendationer för 

det fortsatta arbetet i regionen. Inledningsvis, i kapitel 2 och 3, presenteras våra ut-

gångspunkter vad gäller att främja kvinnors företagande samt vad gäller jämställdhet 

och tillväxt. 

Figur  1. Analysmodell för  studien av främjandet av kvinnligt för etagande i r egionen  

 

Förstudien har genomförts under perioden april-juni 2012. Som del av förstudien har 

en nedbrytning och analys av Reglabs Innovationsindex genomförts för Blekinge. 

Vidare har en analys av näringslivsstrukturen och företagen i den så kallade intäkts-

basen i regionen genomförts ur ett genusperspektiv. Intervjuer har genomförts med 

ett strategiskt urval av representanter för organisationer inom det företagsfrämjande 

systemet samt för ambassadörer för kvinnors företagande i regionen. Totalt har 23 

intervjuer genomförts, varav 17 med företagsfrämjande aktörer (varav 6 kvinnor) 

samt 6 kvinnliga ambassadörer. Urvalet av företagsfrämjare och ambassadörer sked-

de i samråd med uppdragsgivaren. Intervjuerna har syftat till att få ett kvalitativt 

underlag för en nulägesbild av organisationernas arbete för att främja kvinnors före-

tagande och målsättningar, strategier och utvecklingsmöjligheter gällande jämställd-

hetsintegrering. Se bilaga 1 för intervjupersoner. 

Vidare genomförde Kontigo 19 juni ett arbetsmöte med uppdragsgivaren där studiens 

resultat och slutsatser presenterades och diskuterades.  

Uppdraget har genomförts av ett konsultteam bestående av Peter Kempinsky, Moa 

Almerud och Peter Bjerkesjö från Kontigo samt Inger Danilda, Encounter AB och 

Karin Gagner, Gagnerkonsult. 
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Utöver de föreställningar som aktörerna har om eventuella hinder och medkrafter för 

kvinnors företagande tittar vi även på vilken handlingsförmåga aktörerna har vad 

gäller främjande av kvinnors företagande. Med handlingsförmåga menas huruvida 

aktörerna har säkrat att rätt kunskap och kompetens för att arbeta för ökad jäm-

ställdhet finns inom organisationen. Vi diskuterar även vilket handlingsutrymme 

aktörerna upplever att de har för att arbeta med dessa frågor. Aktörernas handlings-

utrymme avgörs av reglerande faktorer så som verksamheternas uppdrag, policydo-

kument som styr verksamhetens inriktning, verksamhetsplaner eller budget. 

 

6.1 Det företagsfrämjande systemet 

I Blekinge finns det ett flertal offentligt finansierade aktörer som erbjuder olika sor-

ters stöd till företag och blivande företagare. I figuren nedan redovisas de aktörer som 

har ingått i förstudien samt inom vilka av företagandets så kallade faser som de är 

verksamma inom.  

Figur 17. De företagsfrämjande aktörerna i Blekinge 

 

Vi kan konstatera att det i Blekinge finns aktörer verksamma inom samtliga faser. En 

kartläggning av aktörerna visar på en relativt utvecklad struktur av företagsfrämjande 

aktörer i länet som helhet med en relativt tydlig rollfördelning dem emellan vad gäller 

fas och inriktning samt fördelat på lokal och regional nivå. Nyföretagarcentrum 

(NFC), som erbjuder rådgivning till företag i uppstartsfasen och under företagens 

första tre år återfinns exempelvis i samtliga kommuner, utom i Sölvesborg, där man 

istället har en egen lokal aktör som sköter denna typ av rådgivning (Startvevarna). I 

Regionen återfinns även en regional inkubator som finns över hela Blekinge, med 

totalt fyra kontor samt en science park. Blekinge Tekniska Högskola är en viktig aktör 

med den anslutande centrumbildningen BTH-innovation som erbjuder lärare studen-

ter och forskare individuell rådgivning och finansiering till verifieringsinsatser. Inom 

Idé/Främja Etablera/Tillväxt 

Akademinära   

aktörer 

Uppstart 

Kluster och nätverk: Tech Network, Telecom City  

Blekinge Tekniska Högskola 

Regionala policyaktörer och finansiärer: Region Blekinge 

Aktörer för regionala 

styrkeområden 

Nyföretagarcentrum 

Nationella aktörer: Lst, AF, Exportrådet 

ALMI Företagspartner 

Coompanion 

Kommunernas näringslivskontor/Kommunala näringslivsbolag 

Innovationsbron 

Ung Företagsamhet IUC 

Näringslivsorganisationer: Företagarna, Svenskt Näringsliv, Handelskammaren, FHK 

Netport, Blekinge Business Incubator 

BTH Innovation 

Det företagsfrämjande systemet i Blekinge  

FKF- Blekinge – Kontigo 2012 -06-18 

Generellt 
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det företagsfrämjande systemet i Blekinge återfinns även ett antal nätverk och kluster 

som verkar för att främja företag inom de regionala styrkeområdena. 

6.2 Aktörernas bild av förutsättningar för kvinnors företagande 

I detta stycke beskrivs vilka hinder och medkrafter som aktörerna själva upplever 

finns för kvinnors företagande i Blekinge. Denna bild syftar, förutom att ge en bild av 

vilka hinder och medkrafter som faktiskt finns, även till att ge en förståelse för de 

föreställningar som aktörerna har om företagande kvinnor som grupp betraktat, vil-

ket kan tänkas påverka aktörernas arbetssätt i dessa frågor. 

Vi kan inledningsvis konstatera att de företagsfrämjande aktörerna i Blekinge upple-

ver att det finns ett antal hinder i samhället i stort som påverkar kvinnors företagan-

de på ett negativt sätt. Ett sådant hinder upplevs utgöras av den segregering som 

finns på arbetsmarknaden i regionen. Den segregerade arbetsmarknaden upplevs 

drabba kvinnors företagande särskilt hårt då det är svårare att starta och driva före-

tag inom kvinnodominerade branscher. Detta gäller särskilt för branscher inom of-

fentlig sektor, så som vård och omsorg. Det ses även som problematiskt att synen på 

tillväxt och innovation idag främst gynnar vissa branscher som i stor utsträckning 

domineras av företag drivna av män. Den generella upplevelsen är att mansdomine-

rade branscher i högre utsträckning än kvinnodominerade branscher prioriteras och 

uppmärksammas i olika sammanhang i samhället i stort. Detta gäller kanske särskilt 

för Blekinge som ju är ett traditionellt ”tillverkningslän”.   

Bland de företagsfrämjande aktörerna finns det även en bild av att kvinnor som 

grupp är försiktigare än män när det kommer till att satsa på eget företagande. Det 

upplevs här handla både om en bristande självbild och självkänsla som grundläggs 

långt ner i åldrarna, men som lika mycket hänger ihop med det faktum att kvinnor 

fortfarande tar ett större ansvar för familjen, och därför inte vill ta så stora risker i sitt 

företagande. Utifrån forskningen vet vi att det handlar om normer i samhället snarare 

än den grundläggande självkänslan. Uppfattningen att kvinnor som grupp är mer 

försiktiga än män bygger dock främst på intervjupersonernas egna uppfattningar och 

erfarenheter från kontakter med kunderna och inte på studier, statistik eller liknan-

de.  

Aktörerna upplever dock att de eventuella hinder som kvinnors möter i sitt företa-

gande till stor del är en generationsfråga och att eventuella hinder successivt är på 

väg att försvinna. Detta märks, bland annat på den yngre generationens kvinnors som 

av aktörerna upplevs som mer entreprenöriella. Att fler unga kvinnor har ett intresse 

för att starta företag visar sig även bland annat i Tillväxtverkets Entreprenörskapsba-

rometer där 67 procent av kvinnorna i åldern 18-30 år som besvarat studien kan tän-

ka sig att bli egen företagare. Denna, och andra studier, påvisar även att unga kvinnor 

har blivit mer positiva till företagande under de senaste åren. Dessa förändringar kan 

bland annat bero på att kvinnors företagande och jämställdhetsintegrering under en 

lång tid varit uppmärksammade områden, exempelvis inom ramen av programmet 

Främja kvinnors företagande. Ett problem för kvinnors företagande upplevs även 

ligga i bristen på goda exempel. Goda exempel och förebilder, gärna lokala sådana, 

som visar på en bredd i kvinnors företagande upplevs som viktiga för att inspirera fler 
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kvinnor till att våga satsa på ett eget företagande. I det här sammanhanget bör näm-

nas att i OECD-rapporten för Småland-Blekinge refereras till studier som visat att 

förebilder kanske inte har den betydelse som man tidigare trott i arbetet för att främ-

ja kvinnors företagande.  

Det upplevs vidare som svårt för kvinnor att få tillgång till de företagsnätverk som 

finns i regionen, då dessa i stor utsträckning präglas av manliga strukturer. En med-

kraft för främjande av kvinnors företagande och jämställdhet upplevs därför vara att i 

ännu högre grad öppna upp nätverken för kvinnor.  

Kontigo kan konstatera att den bild som återges bland aktörerna i Blekinge i stort 

stämmer överens med den bild som vi sett bland aktörer i andra regioner.24 Det är 

särskilt föreställningen att kvinnor, av olika anledningar är mer försiktiga eller mind-

re riskbenägna som förekommer frekvent i olika variationer. Detta faktum är dock 

generellt ingenting som de företagsfrämjande aktörerna upplever att det företags-

främjande systemet kan råda bot på, utan ansvaret för att undanröja dessa hinder 

läggs dels på nationell nivå, exempelvis genom en översyn av trygghetssystemen, 

samt på skolsystemet då det upplevs som viktigt att tidigt motverka könsmönster och 

könsspecifika stereotyper. Vi ser det som viktigt att här poängtera att en högre grad 

av försiktighet inte endast bör ses som någonting negativt. Statistik visar exempelvis 

på att kvinnors företag mer sällan går i konkurs än företag som drivs av män, kanske 

som en följd av en mindre benägenhet att ta risker. Om man tittar på antal konkurser 

per 10 000 företag kan vi se att det för riket som helhet år 2011 gick 2,3 konkurser av 

företag drivna av män på varje företag drivet av en kvinna.25  

En del av de hinder för kvinnors företagande som nämns av de företagsfrämjande 

aktörerna i Blekinge har i tidigare studier visat sig stämma, åtminstone i viss ut-

sträckning. Forskning har exempelvis visat att kvinnor i högre utsträckning än män 

saknar den typ av nätverk som krävs för att företagen ska växa och för att öka om-

sättningen i företaget.26 Det är även generellt sett sant att branscher som domineras 

av kvinnor inte prioriteras i lika hög utsträckning som mansdominerade branscher 

om man ser till hur mycket offentlig finansiering de erhåller.27 Denna bild stämmer 

väl med den satsning på att öka intäktsbasen som man genomför i Blekinge enligt 

den analys som vi presenterat ovan. 

                                                           
24 Kontigo har under 2012 genomfört och medverkat i liknande förstudier i ett flertal andra regio-
ner som Västra Götaland, Skåne, Halland, Kalmar, Jönköping, Gotland, Uppsala samt Dalarna. 
25 Konkurser och offentliga ackord 2011, Statistik, Tillväxtanalys, 2012. Värt att notera är dock att 
Blekinge detta år det enda länet i Sverige där en större andel av företagen drivna av kvinnor än av 
företagen drivna av män gjorde konkurs, vilket kan vara värt att analysera vidare. Antalet konkurser 
ökade även detta år proportionellt sett mest i Blekinge län med 23 procent. Detta kan ställas i rela-
tion till den bild som framkommer i figur 14 ovan hämtad från Tillväxtverket studie Företagens 
Villkor och Verklighet 2011 där 75% av kvinnorna angav att man ville låta sitt företag växa. Av dessa 
var det cirka 2/3 som vill göra detta utan att öka antalet anställda. Något som kan indikera att dessa 
företag har problem med sin lönsamhet. 
26 Se t.ex. Många miljarder blir det – fakta och nyckeltal om kvinnors företagande, Tillväxtverket, 
2012 
27 Se exempelvis Samverkansnätverk för innovation, Lindberg 2010 
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6.3 Finns behov av insatser för främjande av kvinnors företagande? 

Givet att de företagsfrämjande aktörerna lyfter fram ett antal hinder för kvinnors 

företagande i Blekinge och givet att det idag de facto är betydligt färre kvinnor än 

män som startar och driver företag i regionen är det intressant att undersöka om ak-

törer inom det företagsfrämjande stödsystemet upplever att det finns behov av sär-

skilda insatser för att främja kvinnors företagande.  

Vi kan konstatera att åsikterna varierar kring huruvida särskilda satsningar för att 

öka kvinnors företagande alls behövs. Vissa aktörer upplever att det är motiverat med 

ett aktivt arbete för främjande av kvinnors företagande, på grund av att kvinnor som 

grupp fortfarande stöter på särskilda hinder i sitt företagande. Generellt finns det 

dock en betydande tveksamhet bland aktörerna till att göra skillnad på eller ge indi-

vider eller företag fördelar baserat på kön. Särbehandling, även positiv sådan, ses 

som problematisk, då den snarare riskerar att förstärka existerande skillnader mellan 

könen. Denna typ av insatser ses även av vissa, vara rent förolämpande, då det sänder 

signaler om att kvinnor inte skulle vara lika kapabla som män.  Som tidigare nämnt 

upplever även de flesta aktörer att skillnader i behoven hos kvinnor som driver före-

tag och män som driver företag är små. Skillnader i vilka behov företag har upplevs 

snarare bero på andra variabler, så som mognad, bransch, etnicitet eller geografi. Det 

ses därför som missriktat att genomföra riktade insatser till kvinnor som grupp. In-

satser anses snarare rikta in sig på mer specifika problemområden eller smalare mål-

grupper. 

Generellt upplevs insatser som specifikt riktar sig målgruppen kvinnor av olika skäl 

som problematiska. En del av problematiken ligger i att antalet kvinnor som driver 

företag eller som är uppenbart intresserade av att starta företag är relativt litet i länet. 

Detta har visat sig genom att det i tidigare satsningar varit svårt att rekrytera ett till-

räckligt antal deltagare. Särskilda insatser som inte på ett tydligt sätt integrerats i de 

redan existerande aktörerna upplevs även i stor utsträckning ha varit en marknad för 

konsulter och upplevs inte ha bidragit till systemutveckling i önskad grad. Utifrån 

dessa erfarenheter finns det en förståelse bland aktörerna av vikten av att integrera 

ett arbete för främjande av kvinnors företagande i det ordinarie systemet.  

Även om den övervägande bilden är att kvinnor och mäns behov i stort sett är de 

samma lyfter ett antal aktörer att det finns vissa behov hos gruppen företagande 

kvinnor som kan motivera särskilda satsningar. Det gäller här särskilt insatser för att 

förbättra kvinnors möjligheter att delta i affärsskapande nätverk samt olika typer av 

kommunikations- och marknadsföringsinsatser för att öka inflödet av kvinnor till 

vissa aktörer som idag har en låg andel kvinnor bland sina kunder. För att öka inci-

tamenten för att försöka uppnå en mer jämn könsbalans upplever vissa aktörer att 

det behövs en tydligare styrning från offentliga finansiärer. En tydligare styrning bör 

dock inte endast vara kvantitativt inriktad utan kan även, exempelvis, innebära krav 

på handlingsplaner för att locka och nå ut till en bredare kundkrets. Då flera aktörer 

har konstaterat att kvinnor även efterfrågar och tycks ha behov av ett mer långsiktigt 

coachande stöd upplevs det som motiverat att utöka och integrera användandet av 

dessa metoder inom ordinarie verksamheter. Det finns även en uppfattning om att 

fler kvinnor som driver företag har behov av stöd för att utveckla sina företag och att 
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det därför kan vara motiverat att satsa på insatser som har fokus på affärsutveckling, 

och inte endast på inspiration.  

6.4 Aktörernas jämställdhetsarbete 

Vi kan konstatera att den största andelen av de insatser som syftar till öka jämställd-

heten inom aktörernas verksamheter eller för att främja kvinnors företagande har 

skett och sker fortfarande inom ramen av olika tidsbegränsade projekt. Ett antal ak-

törer genomför dock ett aktivt arbete för att öka jämställdheten inom ramen av sin 

ordinarie verksamhet. Det är dock uppenbart att aktörerna har olika bilder av vad det 

innebär att arbeta för ökad jämställdhet och arbetssätten för att nå detta mål varierar. 

Någon aktör nämner exempelvis att de har analyserat och förbättrat sin externa 

kommunikation utifrån ett genusperspektiv, mot bakgrunden att bland annat hemsi-

dan tidigare upplevts tilltala män i högre utsträckning än kvinnor. Det är även ett 

antal aktörer som uppger att de inom den ordinarie verksamheten använder sig av 

olika arbetssätt som upplevs passa för och attrahera kvinnor. Det handlar här främst 

om olika typer av processinriktat stöd så som coachning eller mentorskap.  

Några aktörer nämner även att de arbetar aktivt med att bredda bilden av företagare 

genom att i olika sammanhang lyfta fram en bredd av förebilder både vad gäller 

bransch och kön. Detta syftar både till att inspirera fler kvinnor till att starta företag 

samt till att motverka fördomar om kvinnors företagande.  Det finns även aktörer 

som nämner att de genom att ha en blandning av män och kvinnor bland de anställda 

förbättrar möjligheterna till ett jämställt bemötande av kunderna.  

Ett annat exempel på ett arbete för öka kvinnors möjligheter att ta del av de resurser 

som finns inom det företagsfrämjande systemet är att Länsstyrelsen har börjat till-

lämpa en mer generös tolkning av de regelverk som finns rörande vilken typ av före-

tag som kan erhålla deras konsultcheckar. Sedan man beslutat om att tolka regelver-

ket mer brett har fler kvinnor fått del av dessa medel.  

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns en stor variation i vilken ut-

sträckning och hur de olika aktörerna arbetar med att säkra att män och kvinnor tar 

del av erbjudandet på lika villkor inom ramen av sina ordinarie verksamheter. Vissa 

aktörer är tydligt medvetna om vilka brister som finns både inom deras egna verk-

samhet, samt inom systemet som helhet och försöker därför att arbeta aktivt för att 

rätta till dessa. Andra har inte på något tydligt sätt genomfört insatser för att säkra en 

jämställdhet i tillgång till stöd. Detta beror troligtvis till viss del på att de inte ser att 

det finns ett jämställdhetsproblem utan upplever att stödet redan är jämställt och att 

alla kunder bemöts likvärdigt oavsett kön, bakgrund eller branschtillhörighet. Det 

beror även på andra aspekter som är knutna till aktörernas handlingsförmåga och 

handlingsutrymme. Dessa aspekter beskrivs vidare nedan.  

6.5 Handlingsförmåga 

För att en organisation ska ta steget och inleda ett jämställdhetsarbete krävs i regel 

först och främst en medvetenhet om problematiken och om varför jämställdhet är 

viktigt. Denna medvetenhet kräver givetvis en viss kunskap om frågan. För att man 



Region Blekinge – Förstudie Främja Kvinnors Företagande  43(50) Kontigo AB 2012.09.04 

sedan ska kunna omvandla denna medvetenhet till konkreta förändringar i verksam-

heten krävs även kunskap om vad det mer konkret innebär att jämställdhetsintegrera 

en verksamhet. Vi kan konstatera att det bland de företagsfrämjande aktörerna finns 

en varierande kunskapsnivå och kompetens om genus/jämställdhetsfrågor samt om 

jämställdhetsintegrering. Vissa aktörer uppger att de har tagit del av kompetenshö-

jande insatser i någon form, ofta inom ramen av tidigare projekt. Några aktörer lyfter 

att de har enskilda personer anställda inom organisationen som har särskild kompe-

tens inom dessa frågor. Kunskapen är här alltså tydligt knuten till enskilda personer 

inom organisationen. Det finns även aktörer som upplever att de, vid behov, tar hjälp 

av den kompetens i frågan som andra aktörer i det företagsfrämjande systemet besit-

ter, bland annat genom att slussa kunder vidare till dessa.  

Hos ett fåtal aktörer (Almi, Coompanion, NFC) ingår jämställdhet som en del i rådgi-

varutbildningen och är alltså någonting som alla medarbetare förväntas ha kunskaper 

om.  Problematiken upplevs här främst vara att hålla kunskaperna levande även en 

tid efter utbildningen och kontinuerligt använda sig av dessa kunskaper i det dagliga 

arbetet. Få aktörer upplever dock ett behov av specifik kompetensutveckling för att 

bättre kunna främja kvinnors företagande. Detta motiveras både av att man redan 

bemöter alla på ett likvärdigt sätt och att spetskunskap, exempelvis om bransch inte 

är relevant.  

Vi har kunnat konstatera att endast ett fåtal aktörer tar fram Nöjd-kund-undersök-

ningar eller statistik kring verksamheten uppbrutet på kön. Det är därför tydligt att 

denna typ av information inte i någon större utsträckning används av aktörerna för 

att öka kunskaperna om eventuella skillnader i behov mellan könen, eller som input 

till den ordinarie kvalitetsutvecklingen. 

Kontigo har genom tidigare uppdrag kunnat se ett visst samband mellan en redan 

hög kunskapsnivå i jämställdhetsfrågor, bland annat som ett resultat av tidigare 

kompetensutveckling, och tendens av att se behovet och nyttan av kunskap och kom-

petens i dessa frågor. Ju mer kunskap och kompetens man redan har, desto mer kun-

skap och kompetens efterfrågar man. Tidigare studier har även visat att både företag 

som drivs av män och företag som drivs av kvinnor i hög utsträckning efterfrågar just 

en branschspecifik kunskap i rådgivningssituationen, varför det kan vara värt att sat-

sa på att tillföra systemet ytterligare kunskaper om både kvinnodominerade och 

mansdominerade branscher.28  

6.6 Handlingsutrymme 

Många aktörer uppger att de har genomfört satsningar på jämställdhetsintegrering 

eller olika typer av riktade insatser för att främja kvinnors företagande inom ramen 

av olika projekt för vilka de har erhållit särskild finansiering. Ett hinder för att bedri-

va ett aktivt jämställdhetsarbete inom ramen av den ordinarie verksamheten, upplevs 

dock vara att resurser (både tid och pengar) saknas för detta. I stort sett inga aktörer 

uppger att de inom sin ordinarie verksamhet har särskilda resurser avsatta för denna 

typ av arbete.  

                                                           
28 Se t.ex. Entrepreneur Sthlm - kvalitet och kundnytta i rådgivningen?, Kontigo/Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2010. 



Region Blekinge – Förstudie Främja Kvinnors Företagande  44(50) Kontigo AB 2012.09.04 

Vi kan även konstatera att tydliga riktlinjer och skriftliga policies för hur jämställd-

hetsarbetet ska bedrivas på organisationsnivå saknas för de flesta aktörer. Många 

aktörer nämner att de har interna jämställdhetspolicies men att dessa inte inkluderar 

kundbemötande eller riktlinjer för hur arbetet utåt eller mot kund ska ske för att säk-

ra jämställdhet. Ett flertal aktörer nämner vidare att deras verksamheter är politiskt 

styrda och att det för att få in dessa frågor i styrdokument och ägardirektiv gäller att 

få politiker att intressera sig för de här frågorna. Vem som ska driva denna form av 

påverkansarbete är dock oklart. Här kan regionala aktörer och finansiärer som Regi-

on Blekinge spela en viktig roll för driva den här typen av frågor som rör det fortsatta 

arbetet med att jämställdhetsintegrera det företagsfrämjande arbetet. 

Det är även tydligt att aktörerna inte upplever att finansiärer idag i någon större ut-

sträckning prioriterar en styrning på just jämställdhet. Det ställs inga tydliga krav om 

att de aktörer som erhåller finansiering ska kunna uppvisa hur de arbetar med jäm-

ställdhetsfrågor och det finns inga tydliga mål satta som är kopplade till jämställdhet. 

Detta innebär många gånger att incitamenten för att satsa resurser på ett jämställd-

hetsarbete uteblir. 

En annan faktor som begränsar möjligheterna till ett aktivt jämställdhetsarbete åter-

finns även i form av regelverk, exempelvis kring de konsultcheckar som Länsstyrelsen 

ansvarar för. Dessa regler gör det svårt för många tjänsteföretag att ta del av medlen 

då de av (av konkurrensskäl) inte ses som behöriga till stödet. Då kvinnor i hög ut-

sträckning driver just tjänsteföretag kan regelverket drabba dem hårdare än män.  

6.7 Kritiska faktorer för att kvinnor ska bidra till intäktsbasen 

Ett mer jämställt främjandesystem är tänkt att öka möjligheterna för kvinnor (och 

män) att bidra till tillväxten i regionen samt till att bidra till att intäktsbasen stärks. 

Vi vill därför avsluta detta kapitel med att ge en beskrivning av de hinder som upplevs 

finnas för kvinnor att bidra till att stärka intäktsbasen samt vilka utvecklingsbehov 

som de företagsfrämjande aktörerna ser för det företagsfrämjande systemet att un-

danröja dessa hinder.  

Det finns en spridd bild av att de regionala satsningar på att stärka intäktsbasen som 

har bedrivits i Blekinge hittills har varit fokuserat på mansdominerade branscher, så 

som på tillverkningsindustrin, IT-sektorn och på Telecom. En utmaning för kvinnor 

att bidra till intäktsbasen upplevs ligga i att kvinnor i större utsträckning än män dri-

ver lokala serviceföretag, vars kunder främst återfinns lokalt och regionalt. Även om 

aktörerna, ser ett behov av att även i fortsättningen satsa på de regionala styrkeom-

rådena ser de även ett utvecklingsområde inom vissa kvinnodominerade branscher, 

så som besöksnäringen. Besöksnäringen ses av många som ett viktigt utvecklingsom-

råde för att attraherar externt kapital till regionen och det upplevs redan idag finnas 

god grogrund för en utveckling av besöksnäringen, bland annat genom det stora anta-

let ”wellnessföretag” som finns i regionen (som ofta drivs av kvinnor). 

En utveckling av besöksnäringen, och därigenom ökade möjligheter för kvinnor att 

bidra till intäktsbasen upplevs i stort kräva samma typer av insatser som redan idag 

riktas mot de mansdominerade branscherna. Det handlar bland annat om ett ökat 
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fokus på affärsutveckling och marknadsföring för denna sektor. Några aktörer näm-

ner Blekinges geografiska läge med bristande kommunikationsmöjligheter som en 

svårighet för företag att nå kunder utanför regionen. För att öka möjligheterna att 

bygga en kundkrets utanför regionen lyfts även satsningar på e-handel fram som en 

möjlig väg att gå. Utöver riktade insatser på kvinnodominerade branscher och en 

breddad syn på vilka branscher som kan bidra till intäktsbasen är det även viktigt att 

det från regional nivå kommuniceras att det även är viktigt att den lokala servicen 

stärks då denna är viktig för att ge de regionexporterande företagen ett understöd. 

Avslutningsvis ses det även som viktigt att man, för att långsiktigt stärka intäktsbasen 

satsar på att öka intresset för entreprenörskap hos den yngre generationen (flick-

or/unga kvinnor och pojkar/unga män). Genom ett arbete för att öka intresset för 

företagande och entreprenörskap hos barn och ungdomar samt ett arbete för att bryta 

den könssegregerade arbetsmarknaden, exempelvis genom insatser för entreprenörs-

kap som vänder sig till flickor/unga kvinnor och för att flickor/unga kvinnor skall få 

tillträde till branscher som idag är mansdominerade, ökar chanserna till att fler 

kommer att kunna bidra till en stärkt intäktsbas i framtiden. En insats kan vara att 

satsa på så kallade kommunala teknikskolor (KomTek). 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel redovisar vi våra förslag till insatser för att utveckla det företagsfräm-

jande systemet i Blekinge. Detta så att kvinnor och män på lika villkor kan få tillgång 

till det företagsfrämjande systemet och andelen kvinnor som driver företag inom in-

täktsbasen kan öka. 

Våra förslag till insatser för är uppdelat i två delar. En del rör aktörer och insatser 

med generellt i det företagsfrämjande systemet och en del rör insatser kopplat till 

arbetet med att stärka intäktsbasen i regionen. 

7.1.1 Förslag riktade till företagsfrämjande aktörer och projekt  

Kontigos bedömning är att Blekinge har ett relativt väl utvecklat system av företags-

främjande aktörer och aktiviteter (detta givet befolkningsmässig och geografisk stor-

lek). Aktörerna är i stor utsträckning väl etablerade och aktörerna har sammantaget 

en god regional täckning i de olika faserna från främjande av entreprenörskap/före-

tagande och innovation till företagstillväxt. Insatserna avser såväl generellt företags-

stödjande insatser som satsningar på specifika regionala styrkeområden som akade-

minära satsningar. Samtidigt visar analysen av det företagsfrämjande systemet bland 

annat att kunskap och kompetens vad gäller jämställdhet varierar mellan aktörerna. 

Aktörerna framhåller vidare att det saknas tid och resurser för ett mer aktivt jäm-

ställdhetsarbete. Vidare finns det i begränsad utsträckning NKI och statistik uppbru-

ten på kön. Aktörerna framhåller också att finansiärerna i begränsad utsträckning 

styr på frågor som rör jämställdhet. 

Med utgångspunkt i denna förståelse av det företagsfrämjande systemet i Blekinge 

ser vi följande insatser som viktiga för att kvinnor och män på lika villkor får tillgång 

till stöd och tjänster:  

 En viktig förutsättning för att stärka kvinnor och mäns lika tillgång till de 

tjänster och den service det företagsfrämjande systemet erbjuder handlar där-

för om att i ökad utsträckning integrera jämställdhet i de företagsfrämjande 

aktörernas ordinarie verksamhet framför särskilda och separata projekt och 

satsningar för att främja kvinnors företagande.  

 En viktig del i jämställdhetsintegreringen av den ordinarie företagsfrämjande 

verksamheten handlar också om att mer systematiskt ta tillvara och säkra 

erfarenheter och lärdomar från de särskilda projekt och satsningar som 

genomförs för att främja kvinnors företagande. Det gäller exempelvis att säk-

ra uppföljningsbarheten (bl.a. genom att ställa krav på relevanta indikatorer 

och heltäckande kontaktregister) inom de satsningar som beviljas finansie-

ring inom ramen av programmet Främja kvinnors företagande, för att på så 

vis kunna dra slutsatser kring fungerande arbetssätt och metoder att ta med 

in i den ordinarie företagsfrämjande verksamheten. 

 En integrering av jämställdhet i den ordinarie verksamheten förutsätter också 

att jämställdhet blir en integrerad del av aktörernas system för verksam-
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hetsplanering och uppföljning och verksamhetens kvalitetsstyrning och ut-

veckling. Något som kan kräva stöd för att utveckla och implementera sådana 

metoder och arbetssätt. 

 Utveckling och uppföljning av mätbara och könsuppdelade mål är viktiga för 

att synliggöra jämställdhetsdimensionen i aktörernas företagsfrämjande ar-

bete. Här, liksom vad gäller även övriga förslag, har finansiärerna som Regi-

on Blekinge en viktig roll som aktiv kravställare gentemot aktörerna i det fö-

retagsfrämjande systemet. Det gäller exempelvis mål, arbetssätt och uppfölj-

ning för att stödja och driva på utvecklingen av det företagsfrämjande syste-

met så att kvinnor och män på lika villkor kan ta del av de tjänster och det 

stöd som erbjuds av de företagsfrämjande aktörerna. Detta kan exempelvis 

ske genom en koppling till den nya Blekingestrategin vad gäller mål, strategi-

er och indikatorer. Detta för att skapa förutsättningar för en nödvändig jäm-

ställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet från strategisk nivå till 

det operativa genomförandet av strategin. 

För att utveckla jämställdhetsintegreringen av verksamheten kan de företags-

främjande aktörerna behöva stöd. Det kan som nämnts ovan handla om stöd i 

utveckling av metoder och arbetssätt för att integrera jämställdhet i verksam-

hetsplanering och uppföljning. Det kan också handla om stöd till aktörerna i 

regionen vad gäller att i det företagsfrämjande arbetet tillämpa ett jämställd-

hetsintegrerat arbets- och synsätt. Det kan ske i form av en ”genuscoaching”, 

en resurs som kan erbjudas samtliga aktörer i det företagsfrämjande syste-

met. Detta är inte tänk att ske genom inrättandet av särskild organisation 

utan kan lösas genom att individer med kompetens kring genus och regionalt 

tillväxtarbete kan användas som coacher för de olika aktörerna. 

7.1.2 Förslag för att utveckla arbetet med att stärka intäktsbasen 

Ett viktigt fokus för det tillväxtorienterade regionala utvecklingsarbete som Region 

driver och samordnar handlar om att stärka intäktsbasen, det vill säga företag som i 

huvudsak producerar varor och tjänster för marknader utanför regionen, men det 

kan även handla om exempelvis statlig verksamhet som förlagts till regionen. Det är 

verksamheter som ekonomiska värden för regionen med ursprung från andra delar 

av landet eller från andra länder. Att stärka intäktsbasen i regionen är också viktigt ur 

ett näringslivsutvecklande perspektiv då dessa företag kan tillföra det regionala när-

ingslivet externa resurser och kan därmed stärka arbetsmarknaden i regionen. 

Genomgången av Innovationsindex för Blekinge visar också att man har en stark ex-

portindustri i förhållande till riket som helhet, vilket visar på internationell konkur-

renskraft. Något som kan ses som en indikation på styrkan i intäktsbasen i regionen. 

Samtidigt visar granskningen av intäktsbasen ur ett genusperspektiv att intäktsbasen 

främst består av företag i manligt dominerade branscher och att kvinnor i begränsad 

utsträckning leder och driver dessa företag. Ytterligare en aspekt som rör stärkandet 

av intäktsbasen i regionen är att detta kanske inte främst handlar om att öka nyföre-

tagandet utan att får fler (befintliga) företag att växa. Detta för att på sikt råda bot på 

beroendet av några få stora exportföretag. 
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Baserat på denna bild av intäktsbasen föreslås följande insatser och åtgärder för att 

företag som leds av kvinnor i ökad utsträckning ska kunna bidra till att långsiktigt 

utveckla och stärka intäktsbasen i regionen: 

 Initiera satsningar på nya branscher eller branschknippen (potentiella klus-

ter) som viktiga för utvecklingen och stärkandet av intäktsbasen på sikt och 

där kvinnor i större utsträckning är verksamma. Detta baserat på en insikt att 

en långsiktigt hållbar och stark regional intäktsbas bygger en dynamisk syn 

på utveckling av såväl företag som branscher. Nya företag och branscher mås-

te komma till och bli en del av intäktsbasen för denna ska utvecklas och stär-

kas. Detta kan röra satsningar på exempelvis turism och besöksnäring, krea-

tiva näringar och företagstjänster.  

 För att utveckla intäktsbasen genom att öppna upp för nya branscher eller 

branschknippen – branscher och områden där kvinnor i större utsträckning 

är verksamma – kan krävas särskilda analyser som grund för handlingspla-

ner och prioritering av insatser och inriktning. 

 Kring företagen i intäktsbasen finns ofta ett nätverk av samarbetspartners 

och underleverantörer i (och utanför) regionen. En viktig del i förståelsen av 

intäktsbasens betydelse kan handla om att tydligare synliggöra hur regionala 

företag som kvalificerade samarbetspartners och underleverantörer bidrar till 

intäktsbasen i regionen.  

 Som framgår av analysen av strukturen på de företag som ingår i intäktsbasen 

är det få av dessa företag som drivs och leds av kvinnor. En viktig del i att ar-

betet för att öka andelen företag som drivs av kvinnor i intäktsbasen kan där-

för vara att lyfta fram de exempel som finns i regionen. Detta för att skapa en 

bredare bild och förståelse av vad som kännetecknar ett företag i intäktsba-

sen. 

 Intäktsbasen i regionen måste hålla tiden utvecklas och förnyas genom att 

nya företag och nya affärsidéer och innovationer utvecklas och genererar in-

täkter utanför regionen. En viktig del i utvecklingen av intäktsbasen handlar 

därför om stödet till entreprenörskap och innovationer i regionen och att 

detta sker utifrån jämställdhetsintegrerade utgångspunkter som förmår ta 

tillvara den entreprenöriella drivkraft som aktörerna framhåller finns hos ex-

exempelvis yngre kvinnor. 

 Den prioriterade satsningen på att stärka den regionala intäktsbasen är rela-

tivt unik för Blekinge. Samtidigt är regionen liten sett till befolkningstorlek, 

något som flera aktörer pekar på försvårar arbetet med att främja kvinnors 

företagande, vad gäller exempelvis formering av nätverk, tillgång till kompe-

tens etc. För att få en bredare erfarenhets- och kompetensbas för arbetet att 

stärka intäktsbasen, bland annat genom att arbeta med nya potentiella till-

växtbranscher där kvinnor i högre utsträckning är verksamma och branscher 

där få kvinnor driver företag idag, finns utöver ett utvecklat arbete i regionen, 
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en potential i en fortsatt samverkan i strategiska projekt och satsningar med 

övriga delar av OECD-regionen (dvs Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län).  

  



Region Blekinge – Förstudie Främja Kvinnors Företagande  50(50) Kontigo AB 2012.09.04 

Bilaga 1 Intervjupersoner 

Intervjuperson Organisation/Företag 

Aktör   

Martin Åkesson Almi Blekinge 

Bodil Gebert IUC Olofström AB 

Anders Nilsson BTH Innovation 

Samuel Henningsson Netport Science Park AB 

Mats Barvesten Telecom City 

Marianne Lundkvist Coompanion 

Anders Cronholm Blekinge Business Incubator Karlskrona 

Mats Svensson Tech Network 

Camilla Svensson Nyföretagarcentrum Karlskrona 

Gunilla Strömgren Nyföretagarcentrum Karlshamn 

Carl-Axel Ottosson Näringslivsbolaget Karlskrona 

Marcus Sandekjer Näringslivskontoret Ronneby 

Ulrika Nordén Johansson Näringslivskontoret Karlshamn 

Håkan Andersson Näringslivskontoret Sölvesborg 

Kjell Persson Olofströms Näringslivs AB 

Lennart Olsson Länsstyrelsen i Blekinge län 

Catharina Rosenqvist Regionförbundet 

Ambassadörer i Blekinge 
 Anna Stenström Mustasch Reklambyrå AB 

Annika Grünfeld OFF4ALL AB 

Birgitta Pisch Humankapitalet Blekinge AB 

Christina Lemark PengaPrat ekonomicoaching 

Gertrud Wieselblad Gertrud Solutions AB 

Pia Holgersson Velopia AB 

 


